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 ةعانصلا ىفر ىلع لدت جذامب
 نييمطافلا دبع يف
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 نادعش

 ناتك نم جييسن ةعطق

 7 املا عاج ة رائم

 ناملرش دبع ىف ايروأ ةطيرخ

 نادرف ميسقت و نال رشةلودةطيرخ

 في رشلا ةعلق

 ةديتاللا تاراماللا ةطيرخ

 ةثلاثلا ةيبيلصلا برهلا ةطيرخ

 0 نيدلا الص ةلودو
 ىف ةيراجتلا قرطلا ةطيرخ

 ىطسولا روصعلا
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 لولا إبل
 مالسالا روهظ لبق قرشلاو ابروأ ةلاح

 راما ديفا

 ةقرشلا ةنامورلا ةلودلا

 كلاثلا نرَلا ىف اهدودح تدنما ىتح ةيئامورلا ةلودلا كالمأ تعسنإ

 ءارحصلا نمو .٠ ًايرغ ىسلطالا طمخملا ىلا اقرش تارفلا رمت نم ىداليملا

 الاهش نيرلاو بونادلا ىرهت ىلإ ًابونج ىربكلا
 ةموكسحلا نأ ( مس.و - ؟م4) سونايدلق د روطاربمالا ىأر دقو

 امدودح نع مفادتو ةلودلا نوئش ريدت نأ عيطتست ال ةمور يف ةيزكرملا

 دق يسقتلا اذه نأ الإ . ماسقأ ةعبرأ ىلإ ةيروطاربمالا مدقف ةضاملا

 بلطتير مالا ناكو ءداوقلاو ماكحلا نيب ءاضغبلاو دسحلارا ان مارضإ ىلإ ىدأ

 اهوفظومو ابشيجو انهك اح 0 لكل « تاموكح عبرأ ىلع قافنالا

 . اهطالب لاجرو

 ىوهمبلا لحاسب لك نالت :روطا نال نيسأ عدضتم سفر
 ةينيطنطسقلا اهامحتني دم(ةمدقلا ةيقي رغالا ةيرقلا) 8رتيدس سم ةطنذيب راوج

 نم هدعب ءاج نمو نيطنطسق راس دقو . هتلودل ًارقم اهذختاو . هيلإ ةبسن

 الف . ماسقأ ةتس ةينامورلا ةلودلا مسقف , سونايدلقد ةسايس ىلع ةرطابألا

 سفانتلا نم ميسقتلا ةسايس هترج امب ريتعي ١ 17260005105 سيسودوبت ءاج

 ممم ةئس هتافو لبق ةيروطاربمالا مسقف ؛ ىضوفلا راشتناو بارطضالاو



 سلا ## سل

 الوأ لعخ ؛ ][10مم2105 سوبرووهو 60115 سوي.داكرا هبدلو نيب

 ةيبرغلا ةلودلا ىلع اههناثو . ةينيطنطسقلا هكلم رقمو ةيقرشلا ةلودلا ىلع
 طوقس ليو ةينامورلا ةلودلا فعض ىلإ ىدأامم . ةمور هكلم رقمو

 ”ةيرغلا ةلؤدلا ةرضاحاة موز

 نامورلا اهشاع ىتلا فرتلا ةشيع ةببرغلا ةلودلا طوقس ىلع دعاس اممو

 بورحلا ىرسأ ىلع مهداهتعاو «ميهتورث دايدذاو ميك المأ ةعقر عاسق ا رثأ ىلع
 ىف ةريربتملا لئابقلا نم ةقزترملا دنجلا مهمادختساو « ةعانصلاو ةعارزلا ىف

 ةلودلا ناكرأ ضاوق ىذلا لوعملا دنجلا ءالؤه ناكف ٠ مبءورح

 | حورلا تفعضو قالخاللا تدسفو عمتجما ةلاح تءاس دقف .ةيبرغلا

 دص ىلع وقت ل ثيحب فعضلا نم ةلودلا هذه تحبصأ مث نمو . ةيبرحلا
 اهضارأ ىف ًاعمط ةيلامشلا اهدودح ىلع ريغت تناك ىلا ةريربتملا لئابقلا تاج
 .لئابقلا كلت ىديأ ىف ةيبرغلا ةينامورلا ةلودلا طوقس ىلإ كاذىدأف « ةينغلا

 اينابسا ىلع اوراغأ نيذلا ؟7هعههلو « لادنولا » لئابقلا هذه نيب نمو
 ىلإ نويبرغلا طوقلا مهالجأ ثيح م 09 ةنس ىلا اهب اولظو م ى.و ةنس

 عسا مجاب نألا فرعت ىلا دالبلاف مل ةلود لادنولا ماقأو : ةيقيرفإ لاهش
 اوراغأ نيذلا ”:ةزعماطو نويبرغلا طوقلا لئابقلا هذه نمو :رئازجلاو

 م عمو. ةنس اهم ةلود اوماقأ ثيح اينابسا ىلا اهنم اولقتتا مث ايلاطيإ ىلع الوأ
 ءرجىلع اوراغأ نيذلا ظمهداو «ةحئرفلا» اذكو .اهنملادنولا اودرطنأ دعب
 .(م مه ةنس) كانه ًاضيأ مل ةلود اوماقأو (ةيلاخلا اسن رف)ةلاغ دالب نم ريبك

 م ١٠4ةنس ةمور اوبن نيذلا طوقلا تاراغاهيلع تلاوت دقف ايلاطيأ امأ
 ةنامورلا ةلودلا شيج ىف طوقلا نم داوقلا دحأ 030ووم: ركودا عاطتساو
 ىدانن و 2هرداتلالتك ه5 سطسغوأ سل ويمورر وطاربمألا لزعي نأ
 روطاريما ةداسب هفارتعأ نم مغرلاب م ع7 ةنس ايلاطيا ىلع ا اح هسفنب

 برغلا ىف نامورلا ةرطابالا - كلذب ىبتنا دقو . ةيقرشلا ةينامورلا ةلودلا



 رق

 راغأ مم ةنس ىفو . اليوط ًادهع ماعلا تخود ىتلا ةمور ةدايس تلازو

 ؟موموورنع كير ودوبت ةدايقب ايلاطيا ىلع 05هههاط5 نويقرشلا طوقلا

 4 ةلود مهل اوأشنأو

 طوقس دعب ةئس فلأ ءاهز ابناكب تظفاحا دقف ةيقرشلا ةلودلا امأ

 دالبلا تاريخ ةرفوو ةيئيطنطسقلا نوصح ةعانم كلذ ىلع دعاس امو . ةمور

 امب اهدمب تناك ىتلا رصمو ماشلاو ىرذصلا ايسآ لثم ؛اهناطلس تحت ىتلا

 . نمو دنجو لام نم هيلا جاتحت

 ًاضيأ برغلا ىلع اكولم مبسفنأ نوربتعي 'ةينيطنطسقلا ةرطابأ لظ دقو

 ركودا فرتعا نأ دعب امس الو « ةيبرغلا ةينامورلا ةلودلا طوقس نم مغرلاب
 ' هلبق نمايلاطيا مح و ةينيطنطسقلار رطا ربمأ 26مم وئيز ىلإ هتيعبتب

 نرقلا لئاوأو سماخلا نرقلا ىف ةيطنزيبلا ةلودلا شرع ىلع ىلاوت دقو
  ةيلخادلا تاماسقنالاو ىضوفلا مهمايأ ىف ترشتنا ءافعض ة طاب نيضانسلا

 ىلا اهريغو ةاودبو ةيبلقصلا لئابقلاو قرشلا ف سرفلا ةبراحمب اولغش ا
 ٠ . ةيلامشلا ةلودلا دودح ددهت تناك

 ةحلاص ةفئاط ءالؤه فاخ دقف . اليوط مدت مل ةلاحلا هذه نأ ىلع
 مث ةسعان نهم ناينتسج ىبنم ركذلاب صخت ,ءافك الا ةرطابألا رم

 . 116200اأان5 لقره

 ماهل سس هآلا/ لدواينتقسج

 دج ةداعإ روطاربمالا اذه ةسايس هيلا رت ىذلا لوألا ضرغلا ناك
 . ةميدقلا اهتاكلتم دادرتسا ىلع لمعلاو ةينامورلا ةبروطاربمالا

 0 ةيلخادلا هتسايس

 قامورلا نوناقلا دحوف ٠ نامورلا ثارت ىلع ةظفاحملاب ناينتسج ىنع

 فالخلا عوقو ىلإ ىدأ امم . ًادل< نيعبرأ ىف عقت ةبعشتم هرداصم تناكو



 .٠ بيل 18: ةسيعفا

 نيوكستب رمأو . ماكحالا رادصإ ىفو تاعفارملا ىف نيماحلاو ةاضقلا نسب

 نين اولا عمم اهلا دبع 11و منا نان وسرت هراشتسم ةساير ةنجل

 . نيعرشملا حورشو ماكحألاو

 لا وقأ نم اهتعجو موملهءمهو ىواتفلا ةعومج ةنجللا تعضو دقو

 نم تردص ىتلا مسارملا ةعومج تنود اي. نامورلا ءاهقفاا نم ةئامدصخ

 تعضوو « 1056هاده 0006 ناينتسج نوناق اهيلع قاطأو « نيطنطسق دبع

 اذه ىمسو « نوناقلا ةسارد ىلع بالطلا هب نيعتسيل ماكحأللا ًارصتخم

 . لمقال متم 1048 4دك65 كآينتسج نوناق ءىدام رصتخملا

 لودلا مظعم تنس دقف .ليلجلا لمعلا اذهب ملاعلا ناينتسج مدخو

 دل لكل عج ري ىذلا ينامورلا نوناقلا ءىدابمل ًاقفو اهنينا وق ةئيدحلا

 . هيلع ةظفاحملا ىف

 ءاسنب ىف ةيانعلا هذه تاحت دقو . ةراهعلا نفب كلذ دعب ناينتسج متهاو
 نيرشعو اسمخ اهدحو ةينيطتطسقلاىف ىنب دقف . سئانكلاو ةمخفلاروصقلا

 لكاهنييزتا عمجو « ( ايفوص ايأ) ةيفوص ةسيدقلا ةسينكح ايمهأ  ةسينك

 ءاسفيسفلاو سرملاو ةئيعلا نداعملا نم ةميدقلا ةينث ولادباعملا هب ىلحتت تناكام

 ةدمعأ ىلع ةماقملا رطانقلا ديش اك. ىطن زيبلا نفلا ةبووعأ تدغ ىنح هدم

 ةديعبلا نك اماللا ىلإ ءاملا ليصوتل ةيروطاربمالا ءاحنأ ةفاك ف موسعة دأك

 ىلع عالقلاو نوصحلا ديشو روسجلا ماقأو قرطلا ماصأ + ناقألا قف

 . ةلودلا دودح

 ىلع ةيحيسملاب نيدي ناكو ٠ ةينيدلا تافالخلا ترثك ناينتسج دهع ىفو
 نم بهذملا اذه لع نيجراخلا لك دهطضاف « ()ىمكذوثرألا بهذملا

 .فرشأ حيسلا نأاب هعابتأ لوق وقيو ٠ ( ميوقلا نيدلا هس ١ (نياطملمدع) 0 ذوئرالا بهذملا دل 6 0

 , اهإ سيل هنكلو قول



 ممسنسع © اسس

 قلغأ نأ نييثولا هداهطضا نم غلبو . ءاوسلا ىلع نيينثولاو ()0كيلوثاكلا

 تدأ دقو . سراف دالب ىلإ !متذتاسأ رفف ٠ م همه ةنس انيثأ سرادم عيمج

 م همي ةنس ىف «دالبلا ىف تابارطضالاو ىضوفلا عوقو ىلإ ةسايسلا هذه

 رارفلا ىف ناينتسج ركف نأ اهتدش نم غلب ةروث ةيئيطنطسقلا ىف تماق

 ؛ تاثلاو ةعاجشلا حمد هسفنف ترآث أ ىلا 7طعموه:8 ارودوبت هجوز الول

 ”تغابف ( ةسرحس ا ىلع 51155 سوي راؤول هلياق ناشاسج ذفنأت

 8 ةئئفلا دمخأو 01 بعلملا ف راوثلا

 ةيجراخلا هتسامس

 برغلا ىف حوتفلل هتمه هجو ةيلخادلا نتفلا ىلع ناينتسج ىضق نأ دعب

 . ةيرغلا ةنامورلا ةيروطاربمالا دالب دادرتسال

 سأر ىلع سوير ازإب هدئاق م هم ةنس لسرأف -:برغلافبورحلا(١)
 نه لة نأ ص سلا هج ل رطل ومال فلا نيرشع غلبي شيج
 ةريزج سوير ازأب لتحا ةيلاتلا ةنسلا فو . لادنولا نم'ابيلع ىلوتساو ةيقيرف]إ

 . ايلاطيا ىف نيبقرشلا طوقلا ىلع بلغت ام ءايلاطيا بونجو ةيلقص
 ' هاعدتساف ؛ هيلع طالبلا لاجر دقح سويرازلب تاراصتنا تراثأ دقو

 اودرتساو ةصرفلا هذه طوقا زهتناف . ايلاطيإ حتق متي نأ لبق روطاربمالا

 21ة:565 سسرات هدئاق ناينكسج مهلا لسراف . دالبلا نم هودقف ام مظعم

 رخآ اشيج ناينتسج ريس م ههه ةنس يف .ايلاطيا ممتف داعأف . م هوو ةنس

 . اهنه قرشلا ىنونجلا ءزجلا ىلع ىلوتساف انايسأ دالب ىلا

 ايروس كالتما يف نوعمطي سرفلا كولم ناك -: قرشلا ف بورحلا (؟)
 دادهم ف ارثاك كلذلا + ظسوتلا ضيبألا حلا لع «ىفارع اهنم اودختتل

 ( امور ةسينك ىأ ةعماجلا ةسينكلا بهذم وهو ) ام وب وئاكلا بهذملا عابتأ مد 2 ١
 , ةيلزأ أمينيب ةفالملا نأو و (ةيلالا ةداملا) توهاللا ىف هيواس هناو هللا حور نم حيسملا نا هعابتأ لوقيو

 كيلثلا أدع هنع ريعام وهو
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 دسم اة سس

 هجوف ؛ نيقيرفلا نيب برا تعقو ما وم ةنس قو . نييطن زيبلا عم رمتسم

 سرغلا ىلع رصتتاف ءسوبرازلب ةدايقب اشيج سرفلا دالب دودح ىلا نا.اتسج

 . ةيوقت ىلع سرفلا لمعف . بورحلا كلت ىف ةريبك ةرهش لانو عقاوم ةدع ىف

 .(مهم-ه+)لوآلا ورسخ مبكلمدبعو ةيطنزيبلا ةلودلا اوددهو مهشيج

 . ةيونس ةيزج مهلا عفدي نأ ىلع مهحلاصو مرطخقتب نأ ناينتسج رطضاف

 ؛ ايلاطيا ىف ناينئسج شويج لاغتشا ةصرف لوآلا ورسخ رهتنا دقو

 . ةك اطناىلع ىلوتساو موهع. ةنس ايروس ىلع راغأ اك« ةينيمرأ ىلع ىلوتساف

 ٠ , سرفلا مدقت نود لاحف ايلاطيا نم سويرازاب هدئاق ناينتسج ىعدتساف

 ةنيدم سرفلا رصاح م هغغ ةنس قو . ةنفرأ درتسلا نأ عطتسي مل هنأ الإ

 م مهنكلو ةيقرشلا ةينامورلا ةلودلا دح ىلع ةعقاولا ندملا تاهمأ نم اهثرلا

 ةدا نيقيرفلا نيب ةنده دقعب برحلا تبهتاو « اهلع .اليتسالا اوعيطتسي

 . تاونس رشع

 اننا نس يلا كورت فيلطت دق تر نايم قاف“

 طالبلا.ةببأو فرقلا ىف هولغو , ةمخفلا هينابمو « قرشلاو برغلا ف ناينتسج
 . نيلهألا لهاك تلقثأ ةدايز بئارضلا ةدايز ىلإ ىدأ ام . ةريثك الاومأ
 ترج ىتلا ةسايسلا هذه ببسي هدهع رلاوأ ف نيرمأللا دالبلا تساقو

 م ه49 ةنس يف ءابولا راشتنا بئاصملا هذه داز امو . ةلودلا ىلع بارخلا

 . ةيطنزيبلا ةلودلا ناكس ثلث نم رثك أ كلبف

 ( موه )٠١0-- لقره

 ةراغالا ةبلاقصلا دواعف .ناينتسج ةافودعب ةيطنزيبلا ةلودلا فعض دتشأ

 ةينيطتطسقلا آوددهو نانوبلا دالب ىلا اولصو ىح اهدالب ف اولغوتو اهيلع

 0 مريب نيوملاو مورا نير داعم أبسفن

 ساك وف روطاربمالا مهني نم رك ذن ءافعض ةرطابأ ةيطن زيبلا ةلودلا شرع



 دس رة مس

 ىلع ةلودلا لاومأ ددب دقف ٠ ةريس ةيطئزيلا ةلودلا ةرطابأ أوسأ نم ناكو

 ماج لقرب اودجنتساو هيلع اوراق م لا فر ا كرام

 : ىلعىلوتساف ؛ . شيجو لوطسأف ريغضلا لقره هنبا مهيلا لسرأ ىذلا ةيقيرفا

 نطبق و. مهيلع اروطازبما هوماقأو ذقنملا ةلباقم 0 هلباقو . ةينيطنطسقلا

 .م 1٠١ ةنس مدعأ مث ةكوحو ساكوف ىلع

 لقره 0 هن ياا لك نم ةيطنزببلا ةلودلاب طيحت راطخالا تناكو

 باريأ ىلا اواصوو :ناقلبلا دال نم اريثك ةلاقسلا لكلا ذقن ,نكرتلا

 هك اطنا ندم نمزفلا كلط.قافلا وورش قو حت م1 طبقا

 وهو ) سدقملا بيلصلا ىلع اولوتسأو « م ١6 ةنس سدقملا تيبو قشمدو
 هولسرأو (هيلعبلص مالسلا هيلع مسبسملا نأ نويحيسملا دقتعي ىذلا بيلصلا

 . أضيأ رصم اوحتفو « ( سراف ةمصاع ) 0ةعونمههد نئادملا ىلإ

 ؛دالبلا نع عافدلل مزاللا لاما نم ةيلاخ ةيطنزببلا ةلودلا ةنازخ تناكو

 .ةيقيرفاىلاةدوعلاو ةينيطنطسقلا نم برهلالواحو لقره لبعسأيلا ىلوتساف

 عضوو ءربصلاب عرذتلاو تابثلا ىلع هثح كلذب ةينيطنطسقلا قريرطب ملع املف

 ينانعلا نضل مسقأو لقاها لاما تينوقف :ةسهتكلا لاارعأ هفضل كح

 مورهسفن يف ترس تقولا كلذنمو . (سدقملا تبي مباشروأ ىلإ سدقملا
 . ةرطاباأللاو داوقلا رابك ىوتسم ىلا هتعفر ةعاجشلاو مادقالا نم ةديدج

 ىلوألا نينسلا ىف بنجت دقو . لاتقلل ةدعلا دعي لقره ذخأ ام ناعرسو
 ةسيفو . هشيج ىوقي ىتح ةمساح عقاوم ىف سرفلا عم كابتشالا هركح نم

 ةعقوم ىف سرفلا ىلع رصتناو ةريزجلا دالب ىلع هدنجب لقره فحز م +

 تقولا ىفو .رصمو ايروس دالب هشويج تدرتسا [ك , م 490 ةنس ىونين

 اهتمصاع ددهيو سراف دالب بلق يف هشويجب لقره هيف رطاخم ناك ىذلا

 ىرغصلا ايسأ يف مدقنت يناثلا ورسخ شويج تناك م +«. ةنس ( نئادملا )
 ةروث تماق نأ الول مهيديأ ىف عقت ةذيطاطسقلا تداكو .روفسبلا مجاهتو



 ىتناثلا ذافاكهنبا ىلوتو . لتقو ىتاثلا ورسخ اهرثأ ىلع علخ سرفلا دالب ىف

 ةينيطنطسقلا ىلإ سدقملا بيلصلا ديعأو . لقره ةحلاصم ىلإ عرسأ ىذلا

 قرشلا ىف نويحيسملا لازي الو . مظع لافتحاب ميلشروأ ىلا لسرأ مث :

 . ( بيلصلا لعل نابت مويلا ىلا ىلا نم كافع

 تناك اههملا 5 ودع داعأو بارثملا نم ةيطنزيبلا ةلودلال قره ذقن لكَو

 رطخ هأجاف ىتح سرفلا رطخ نم هدالب صلخم داك ام هنا ىلع . لبق نم هيلع
 اس واسال ورواعك ثا ١ هيتس ىلا طوردلا ةلؤدلا حنان ل ديد



 صيبا ١ عش

 ىناثلا لصفلا

 ىلع تلظو «٠ ةريثك ماسقأ ىلإ ردنكسالا دعب سرفلا دالب تمسقلا

 . م +07 ةنس ناساس ةلالس نم مروووطنم كباب نب ريشدرأ ءاج نأ ىلإ كلذ

 طيرم 'نأ نييشرأ كازآ دقو. < ةناضاعلا ةلودلا نسسأو نسرفلا ةذلن هموت

 ةدابع ىلإ وعدي ىذلا تشهد :نيد قنتعاف . نيدلا نم نيتم طابرب هدالب

 وس نأ نع زمر مثدنع رونلاو . ناطيشلاب رفكلاو هللا

 , اهواديغو نانلا نسرقلا سدق انها نمو

 نم نأو . هللا نم دمتسم كلملا يف مهقح نأ نودقتعي ناساس لآ ناكو

 اهسدقي ةقلطم ةيكلم مهتمو كح تناك كلذإ . اكوام اونوك , نأ ممدحو مبقح

 را سس مثاياعر ىف ريثأتلل مهتعاطتسا ىف أم لك اولمع دقو . بعششلا

 , نسدقملا ىلملا للا اذهل

 ىح ا اضفت كاسل دبع ىف ةيسرافلا ةلودلا ثمدقت دقو

 5ةرصم» ا[. يناثلا روباس دبع 0 0 ةلودلا موخت ىلع ًارطخ فيويصأ

 لواألا ذافاك٠ ءاج من . نيميصنو اهلا ىلع سرفلا ىلوتسا ( مه بام» ف

 فقوف سويرازلب هدئاق ناينئسج لسرأف . ماشلا دودح ىلإ سرفلا ذوفن دف

 . تارفلا فافض ىلع مهلع رصتتاو سرفلا مدقت

 ناهاسس ل ١ كراع نيخأ نيونعت موس هاه ل والا وريفع

 دقو . ةان-5طنمبوم ناورش ونأ بقلب و . هموموع 1. لوآلا ورسخ

 . ةيسرافلا ةلودلا ةعقر عاستاب تهنا بورح ةدع ىف ناينتسج عم كبتشا

 , بئارضلا .ظنو نيناوقلا نس « الداع ارهس الهلال رجع ناو

 5 ملعلا بدحو ىندلا حماستل ا رهتشا ؟ 2 هادا ءاخرلاو نماللا رشتناف

 5 هدالب نم نانكسج مهدرط نيذلا قيرغالا ةقفساللفلا ةدافو نحل دقو
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 رثأ ىلع ناينتسج عم ملصلا دقع يف طرتشا نأ مهيلع هفطع نم غلب و
 نأو انيثأ ىلإ ةدوعلاب ةفسالفلا ءالؤط مممسي نأ م هوو ةنس هيلع هراصتتا

 عجشو , بطلل ةسردم ناورش ونأ سسأ دقو . ةينيدلا مهتي رحل ضرعتي ال
 ,ايلعلا حدف , ةيسرافلا ىلإ ةيدنهلاو ةيقب رغالا نم بتكلا ةمجرت ىلع ءايلعلا

 وسايفلا كلملاب هوبقلو

 ةينغلا نعل ادالب تف ىلع شابحألا ناينتسج ضرح ناورش ونأ دبع ىفو
 . نيحلا كلذ ىف قرشلاعم ةيطنزيبلا ةراجتلا قي رط حاتفم تناك ىتلاو اراجتتب

 .هدالب ىف نايحيسملا دبطضاو ةيدوهلا قنتعاءساونوذ هعسا كلم نعلا لعناكو

 ( ةشيحلا كلم ) ىثاجنلا لسرأف . نيطنزيبلاو شابحالا طخس كلذب راثأف
 تحت دالبلا هذه تيقبو . م ه/٠ ةنس نعلا ىلع ىلوتسا طاير أ ةداقب ًاشيج

 . مهمكح تحن تلخدف م هام, ةنسسرفلا اهبلع راغأ نأ ىلإ شايحالا ةدامس

 دقو: ناوريشك وثأ نيف وه دن موو وون قالا ورسخا

 شريجل مالا لوأ اهف رصنلا ن5 ةليوط بورح لقره نيبو هنيب تراد
 ىلع ةرئادلا تراد مث . ةينيطنطسقلا اوددهو رصمو ايروس ا سوفا

 ماختونا ىتلا ةروثلا مايقو م 5007 ةنس ىونين ةعقوم ىف لقره راصتت اب سرفلا

 . هلتقو م 5م ةنس ىلاثلا ورسخ

 1ع نه ممدبع ىف دالبلا ةلاح تأقتنا ءافعض كولم دانا رز

 سرفلا ناك دقف بي الو . نيلهآلا نيعأ ىف مهتبيه تطقسف أوسأ ىلإ

 ناك املط ًاسدقم ًايولع ًائيش مهتعببط ىف نأ نودقتعيو 0

 مازهلا مملع تلاوت املف . مهدالب ةحلصم هيف ام ىلع نولمعي كولملا ءالؤه

 تاروثلا ترثكف . مبكولم ىف سرفلا داقتعا عزعزب ٠ تابكنلا تلحو

 . مكزعو كولملا نييعتب طالبلا لاجر دبتساو ٠ نافلاو
 اهشرع ىلتعا نيح فعضلاو ككفتلا نم سرفلا دالب ةلاح تناك اذكه

  يتأيس اك برعلا دي ىف ناساس لآ ةلود هدهعف تطقسىدذلا ثلا اثلا درجدزب



 الا ع

 ثلاشلا لصفلا

 مالسالا روبظ ليبق برعلا ةلاح

 نيميظع نيبعش ىلا مبلصأ ىف نوعجري . ىاسلا سنجلا نم برعلا

 اونطوتساو تارفلاقرشنم اوحزن ماوقأ نويناطحقلاف . ناندعوناطحق امه

 فيك اوفرع دقو ٠ برعلا ةريزج هيش بونج ىف نعلاو تومرضح

 دي. :عاقشإلل رالأ وجل راع دب ارماقافام لويحلا 210
 ةزماعلا اهندع تربتشا ةريثك لود 0 دالب ىف تماق اذهلو . ةجاحخلا تقو

 روت اه 15 درو لا: نم سم ا دكان نيا“ ةيطلا ايكو
 , ءارضخلابرعلا دالب د ل 8 هذه ةورثنم غلب دقو . نآرقلاو

 .« ةديعسلا دالبلا » 0

 . زاجحلا ضرأ نم اهرواج امو ةكم ن 00 دقف ناندع بعش امأو
 , ةيعكلا ام ىنبو كم ىلا ءاج ىذلا مهاب نب ليعامسا ىلا مهمسن عجربو

 .شيرق ابن. تعرفت ىتلا ةنانك ةليبق اممم , ةريثك لئابق تلسانت 0 نمو
 شاعدقف ؛ تاريخلا ةليلق ةلحاق ةيإوارحص برعلا دالب مظعم تناك الو

 قزرلا دراوم ىلع لئايقلا نيب تاعزانملا ترثكو ٠ ةوادبلا ةلاحف ابلهأ مظعم
 ةعاجشلاب اوزاتماو ؛ مهسفتأ نع عافدلاىلا اورطضاف ؛ ءاملاو ىعارملانم اهف

 , نيحتافلا تاراغ نم نمأم ىف نيلقتسم برعلا شاع دقو . لاتقلا بحو

 انينثتسا اذإ الإ مهللا , ءادرجلا مهدالب يف اهشوبحب ساغت نأ ةلود ةيأ رحت ل
 . طايرأ ةدايقب م ها. ةنس شابحألا اهازغ ىلا ةينغلا نعلا دالب

 ( طايرأ دعب نملا دالب ىلو ىذلا ) شابحالا ء ارمأ دحأ ههربأ ىب دقو
 لخدف ؛ املإ 3 نهج ها ليوحتل نقلا ةرضاح ءاعنص ىف ةمخف ةسينك

 ةيعكلا مدل ههرأ مقأت ابفح ضعب فلتأو ةسنكلا بارعألا دحأ

 نم ددع هتمدقم ىف 00 نأ لع م هالا ةنس ةكم ىلإ راسف
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 هدونج ىف ةيصخلاو ىردجلا ىثفتف « ةعقوملا هذه ىف اهم ةناعتسالل ةليفلا

 فسخلا نولا دالي لهأ ةالولا ند هدعب ءاجندو ههرأ ماس دقو .ًامزهنم داعو

 ءامعز دحأ ) نزب ىذ نب فيس دجنتسا ىتح كلذ ىلع اولظو باذعلا ءوسو

 نم نياك هلإ مضنا سرفلا نم شيجب هدهأف ناورش ونأ ىرسكب ( نملا

 ا هذه تلخد 3 نمو . م هاله ةئس ةشيحلا ةداسس ىلع اوضقو نما لهأ

 ٍ . سرفلا ةداع تحن

 عضخت ال ةرفانتم ةقرفتم لئابق تلظو « ةقلطملا ةيرحلاب برعلا عتمت دقو

 لكل ناكو . مهنيب ةيسايسلا ةدحولا مادعنا ىلا ىدأ امم ةيزكرم ةموكحل

 اك ولم ةميظعلا لئابقلا ,اسؤر ناكو . ةليبقلا خيش وه مهنم سيئر ةليق
 . ةفيعضلا لئابقلا ل عضختو مثهرمأب ةليبقلا رمتأت , نيجوتم ريغ

 كوام مهئيب نم ' نوجوتم كولم ةرضحتملا تاهجلا ىف دجو دق هنأ ىلع

 . قارعلا فارطأ ى ةرذانملاو ماش هلا دودح ىلع ةئساسغلا كولمو نملا

 ىف اهيلا جحتو ةبعكلا سدقت ةيبرعلا لئابقلا تناك - :شيرق ةدايس
 مهقاوسأ اهيف نوميقي ؛ لاتقلا اهيف لحال امرخ جحلا ربشأ تناكو . ماع لك

 مقت شيرق ةليبق تناكو . ( زاجلا ىذو ظاكع قوسك ) مرحلا لوح ةيونسلا

 سوفن ىف صاخ مارتحا امل مبصاف ءابتمدخب موقتو اهيمحت ةيعكلا راوي

 . لئابقلا ةفاك

 ممألا نم مهديغب اولصتاف , ةراجتلا ىلا مهتبانع نويشرقلا هجو دقو ْ

 ترهتشاو . ىركفلا مهيقر ىف ريبك رثأ لاصتالا كلذإ ناكو . ةنيدمتملا
 1 ,*ارعشلا هن ؛بلآ مدمأحمب 0 « فضلا مارك اب شيرق

 ةالصلاهيلع ىنلل سماخلا دجلاوهو « بالك نب 0 شيرق ىف ربظ دقو

 تاتش عمج ىلع لمعف ؛ (ةبعكلا) مارحلا تيبلا ةيالو هيلا تناكو . مالسلاو
 ١ 5 ةودنلا راد هي ىهف 5 نمو . مهتملك ديحوتو نييشرُلا

 ةسايرلا رهاظم نم هل ناك اك اهرومأ ماهم لصفت اهيفو ؛ شيرق عمج تناكو



 حتفي الف . « ةباجحلا هو . هديب الا برحلا ةيار دقعتال تناكف . «ءاوللا »

 كلت ىهف ةباقسلا امأ .« هتدافرو جحلا ةءاقس ٠ و . وه الا ةبعكلا باب

 رعلا نم ىف انهيلتو جاجحلا شيرق اهؤلمت تناك ىلا ضاوحألا

 ٠ ةفايضلا ليدس ىلع جاجحلل عنصي ناك ماعط ىهف ةدافرلا امأو . بيبزلاو

 ٠ .ةكم ىف ةدايسلا ىصق ىلا تلآ كلذيو

 .ماتصالا نودبعي نيينُثو برعلا نم ضعألا داوسلا ناك : ةشدلا ةلاحلا

 « صاخلا اهمنص ةليبق لكل . اهنص نيتسو ة'الث ةبعكلا لوح اوماقأ دقو

 وهو . شيرق مص لّبه لاثمتو , مالسلا امييلع حيسملاو هارنال اروضو
 . دوسالا رجحلاو . قيقعلا نم

 قيرطوع قدالزلا مبازلا ةرقلاف برثلا البف ةسيتلا ع رطقانقو
 . نوريثك عابتأو عايشأ دالبلا هذ ةيدوبيلل ناك 15 ةشبحلا دالبو ايروس

 صلختلا اولواح ءايكذالا *القعلا نم لاجر مالسالا ليبق برعلا نيب ربظو

 ةيذث ولا اوذبنف « نيدلا اذه رييغت ىلإ ةجاحلاب اوسحأو ةينئثولا تافارخلا نم

 ةيمأ ءالؤهنمو .مالسلاو ةالْضلاه يلع مههاربا نيدوهو ديحوتلان يد اوقنتعاو

 .كلذ ىف برعلا بيطخ ةدعانم ن 0 قون نإ ةقرور تاعلا قانا

 . ثعبلاب نر دحاو هلواب نودقتمي اوناكو ٠ معلا

 « رظتنملا حلصملا روبظل قيرطلا ةيدوبيلاو ةيحيسسلا راكفالا تدبم دقو

 . مالسلاو ةالصلا هيلع دمع ىنلا وهو



 دس ؤه

 قاملاثابلا

 لوألا لصقل

 تاوزغلاو ب وبنلا ةثعبلا دمحم انديس ررهظ

 ليربا ٠ 0 دمت انديس روبظ .

 ليوحتو ةبعكلا مدهل ةكم لعشابحألا اهفراغأ ىت جلا ةنسلا ىهو 0 ةلس

 . ءاعتص ىف اهوماقأ ىتلا ةسينكلا ىلإ جسحلا

 اههاج نع ادا ىف نيريقف نئوبأ نم مالسلا هيلع من دقو

 نب فانم دبع نب مشاه نب بلطملا دبع نب هللا دبع وبف هوبأ امأ . امهبسحو ٠

 بهو تنب ةنمأ ىبف همأ امأو . ةكميف ةدايسلا ةحاصش يرق ةليبق نم , 0

 تام ذا « اهني مالسلا هيلع ىبرتو . ًاضيأ ةيشرق ىهو , فانم دبع نبا

 ةدجن هلفكف .هريغ قف ةسداسلا ف وهو :همأ كشوتو ءدلوب نأ لق ةوبأ

 هم هلفكف . هرمعنم ةعساتلا ف وهو ىفوت هنكلو «شي رق معز بلطملا دبع

 ًاقلف ةميلس نيدنت ةيودب ةأرما ىلإ ةثييات ةعاضإ ف دعو «سلاط وبأ

 . ًاحييصف ا ودملا نيب

 لالت ىلع مانغالا ىعرب مالسلا هيلع لغتشا بلاط ىنأ همع توم دعب و
 ةعاجشلا نم اريثك بستك اف « ماسقلا دالب عم ةراجتلاب لغتشا مث م

 مجم اذإ اهنع دوذلاو هتعاضب ةسارحل تقولا كلذ ىف رجاتلا ةجاحل ةلاسبلاو

 بقل ىتح ةئامآلاو ةفعلاب مالسلا هيلع رهبتشا دقو . ةلفاقلا ىلع بارعألا



 مدس "ب اس

 دليوخ تنب ة<دخ ةديسلاب هفرعت ىلإ ةراجتلاب هلاغتشا ىدأو . نيمالاب
 مرك [نمو راسيلا تاوذ نم تناكو . اهامع نجاتف لكم فارغا ذحأ ةلهوأ

 نيرشعلاو ةسماخلا ىف وهو اهب جوزت دقو ءابسن نهفرشأو :شيرق تاديس

 دال وأ ةكس انف نيا و وعي ألا نسل فناكو

 ذنم ةلزعلا ىلإ ليم ملسو هيلع هللا ىلص ىننلا ناكو :  ةيوبنلا ةثعبلا

 ةلوذرملا مهقالخأ ىف الو مهتادابع ىف هموق عم كرتشي ملف . هرافظأ ةموعن

 امنيب و . 2٠ جراخ ءارح راغ ىف ةدابعلل هسفنب ولخ ناكو . رسيملاو رخخاك

 ؛ «أرقا» : هل لاقف ( ىحولا كلم ) ليربج هيلع لزت راغلا كلذ يف دبعتي ناك

 ىرخأ ةرم هل لاقف . ( ةءارقلا فرعأ ال ىأ ) ,*ىراقب انأ ام : لاقف

 ىذلا كب ر مساب أرقا ) : ليربج لاقف « ءىراقب انأ ام, : ىتلا لاقف . أرقإ
 ملع ملقلاب ملع ىذلا مرك الا كيرو أرقإ ولع قم ناسنالا قلخ . قلخ

 ( معي م ام ناسنالا



 اح

 انتو هناحييساللا هرم 5 هيلا داعم هذه جول هنع عطقنا دقو

 ىنلا ذخأف ٠ ( رذنأف م رثدملا ابمأ نز: ةنآلا كلت ىف مالسالا ىلإ ةرعدلاب

 صال و نبدلا اذه قنتعاف « ديحوتلاب ن مالا ىلإ 000 الا وعدي

 نمأ < نلاط ىنأ نب ,/ ىلع همع ناو ةحيدخ هجوزك , هب نولصتملا

 دعبنو ماو هلأ نيريبلاو نافعن ناملعو ركبوبأ مهم« شيرق تاالاجر ضعب

 . فوع نب نمحرلا دبعو صاقو ىأ نبأ

 ول شيرق ءادع ريثتل لوسرلا ةوعد نكت 1 ب ىبلل شب رق دابطضا

 . نم طحلل ضرعتت ملو ةيعامتجالاو ةيسفنلا ةلاحلا حالصإ ىلع ترصتقا 8
 تناك دقف . ةيلاملا اهحلاصم لع فوذملا ىلا شيرقب ادح امم , ناثوألا نأش
 ' ىلا | ردهطضا مث نمو , برعلا دالب ىف نائوآلا ةدايع ءاقيب ةطبترم اهتيهافر

 .نايفس وبأو لهج وبأو بهل وبأ همع ةضراعم مدشأ نم ناكو . هعابتأو

 نوملسملا قطي ل هعابتأو ىنلل شيرق ءاذيإ دتشا ا ب : ىلوالا ةرجهلا

 نيدت تناكو - ةشيحلا دالب ىلإ ةرجفلا ىلا مه حابأف يم هاقيلا
 ( ةشيحلا كلم ) ىثاجتلا مرك نم ىنلا هبلعي ناك امل  ةينارصنلاب

 . ليلق دعب اوداع مث . دالبلا هذه ىلإ مبنم ةئام وحن رجاهف . هحاستو

 هتوعد رشني ذخأف ججحلا مسو. ةصرف ىنلا زهتلاو سل: ةيناثلا ةرجطلا

 . مهتنيدم ىف مالسالا اورشنو « بشي » لهأ نم ةعامجدب نمآف ؛ جاجحلا نيب
 نم د ىبح ؛ هدعل ىذلا مسوملا ىف مث ىلاتلا م مولا ىف مثددع داز دقو

 ةرجملا يف ًارس ىنلا اوضواف , نيتأرماو الجر نيعبسو نينثا برثي نم مدق
 هباحصأ رمأو بري ىلإ ةرجطا ىلع موعم قفتاف . هتيامح اودبعتو مهتلي دم ىلإ

 ؛ بلاط ل اهم قلو ةحيدخ ةديسلا تنام دقف ورغ الو . اهلا هوقبسي نأ

 هنأ ىتح ؛ رطاخلاب ف راع هنأ 7 حبصأ وءنب 7 نيريصن كلذب ىنلا دقفف

 ىلع ىنلا مرعب شيرق تدلع امو . ًاضارعإ املهأ نم دجوف فئاطلا دصق



 0 'هعمو برث لإ الإ جيلا هلتق ىلع تاوع ةرجشهلا

 ةنيدم 0 _نيملا كاإذ نم برش ىلع قلطأ كدانقو هشارف ُْق ًايلع

 . «ةرونملا ةنيدملا ١ و « ةنيدملا ١ كلذ كعب تيم“ م 2 اشلا

 ايعش اوناكو 0 برت لهأ ىدل احاقرا ىنلا ةرعد تيقل لقو

 نم مثرواج نم برش لهأ 0 دق ورغ الو نمأبلا ىوق

 03 هام

 ةقيرلا التملا نم ميدي هناك انت يصل قو, ةظرت قا عه ةزيلا
 ال نكت مل برثي نأ كلذ ىلإ فاضي . ةينيدلا مهدئاقع اوفلأ ىّتح

 سمحت بنسال نيس اذهو . شيرقك ةنفثولاب كسعلا ىف ةيدام ةعفنم

 1 هباحصأو ىننلاب مهيحرتو مالسالل برش لهأ

 (مدكا ةنس ةيلوي )١5 ةرجم لا موي كعل أمف نوءلسملا ذختا دقو اذه

 ' مه راتل أدنف هولعؤ ديدج رصع ءدب

 نيب هنيد رشني نأ ىنلا عاطتسا : ةنيدملا ىف ةيماظن ةموكح مايق

 يف اذخأف . ريصق نمز ىف نيريثك ًاراصنأ هلوح عمجم نآو برت, لهأ

 . ابلهأ بولق نيب فلأو « ةيئيدلا رئاعشلا ةماقال ًادجسم ىبف . ةثيدملا ميظنت

 ١-4 راصناللا 0 مهاعمو 3 ) جررخلاو سوالا ( ابلئامق 0 نسب ملصلا دفعو

 .دورجاهملاو راصنالا ناكف ِ " نيرجاهملا 0 هباوصأ سو مهنإب ىواسو

 . هد ئناسأو مالسألا ةماعد

 .ناك ام ىلع رأثلاب ذخاألاو ءامدلا كفس ةئيدملا لهأ ىلع ىنلا مرح دقو
 . مهنيب عقي ف الخ لكىف هيلإ | وعجري نأ مرمأو ةيلهاجلا ىف مهيدل ًافو رعم
 قفرلاو ءاخالا لعىنلا شح كاذك.ةيمالسالا ةموكسحلا سانسأ عضو كلذبو
 .ةيعامجالا تاحالصالا نمكاذريغو ءاقراللاو لمارالاو ىاتيلاو لافطالاب

 هلاوحأ مالسلا هيلع ىنلا ظن نأ دعب : ةكم لهأ نم ىنلا فقوم

 لع .اولوع نذلا شيرق دصل ابنع عافدلا لئام لئاسو دعي ذخأ ؛ ةنيدملا



 ًاشيج ىنلا عم . هبصو لوسرلا مهتباحل برثي لهأ نم ماقتنالا
 ىف ىءالسالا نيدلا رشنب تبتنا تاوزغلا نم ريثكب ماقو « هتدايقب

 . برعلا دالب

 تاورغلا مث

 ةيناثلا ةنسلا ف ناضمر رهش يف ةوزغلا هذه تعفو - : رد ةوزغ

 ءام رهو ) ردبب فورعملا ناكملا ف شيرق رافكو نييلسملا نبب ةرجبلل
 نأ دارأ سو هيلع هللا ىلص ىلا نأ اهبيس ناكو . ( ةنيدملاو كم نيب روهشم
 نم نيملسملا مهعنمل . ماشلا ىلإ ممت راجت 0 مهتكوش نم فعضي
 ىدحإ ضارثعاب هباحصأ ضعب رم أذ . 2كم مارحلا هللا تيب ىلإ جلا
 هني كت راذقل نانا وبأ ايسأو 0 , ماشلا نم ةنالا مبلفاوق

 .ردب ةعقوم نييلسملا نيبو

 502 ناك نأ نيح ىلع ٠ ير ةثاهثلث نيملسملا ددع ناكو

 ةاضرم ءاغتبا توما ىلع مهمادقإو مهسمخحت لضفب نودلسملا رصتنأ دقو

 نم لتقو ؛ نلسملا نم رشع ةعبرأ ةعقوملا هذه ىف دهشتساو . هللا
 نك دلع كا نأ راصتتالا اذه رثأ _.رم ناكو . نوعيس شيرق
 , مالسالا ىف

 دحأ لبج دنع ةرجطا نم ةثلاثلا ةئسلا ىف تعقو <: ا ور

 ان اا ةفكارأ ايران انني | ةيسللا ند قرعلا هلاهقلا فر
 . لئاقم فالآ ةثالث سأر لع نايفس وبأ ا . ردب موي اهباصأ
 مث ءرمآلا لوأ هيلع اورصتناو . لجر ةئأعبس ىف نودلسملا هيقلف
 لوسرلا مل اهمسر ىّبلا ةيبرحلا ةطخلا مهذيفنت مدعل ةعيزهلا مم تلح
 ىنلا حرجو . ىنلا مع ةزمح مهتم ؛ نوعبس نيبلسملا نم لتقو . مالسلا هيلع
 يف بارطضالا مقوذ . لتق هنأ نوكرشملا عاشأو « ملسو هيلع هللا لص



 دس # ىلا دل

 مث .. مالتق ةرثكل لاتقلا نويشرقلا لصاوي ملو . نييلسملا فوفص

 .ردب ىف مهباصأ امم مبليلغ اوفش دق مهنأ مهنعزل

 ءاضقلل افك ًافيع نكيرف تعج - : قدتالا وأ با زحاالا ةوزغ

 ىتح . 45لل ةرواجلا لئابقلا نم ريثك مم تفلاحتو . نيلسملا ىلع
 برحلا كلت ىف ترهظ دقو . فالآ ةرشع نيكرشملا شيج غلب

 هءارو اونصحت ةئيدملا لوح اقدنخ اورفح دقف . ةيبرحلا نييلسملا ةراهم

 . . نييشرقلا فوفص نيب فالخلا عقوف ٠ ميسفنأ نع عافدلل

 عم ةفلاحتملا لئابقلا سوفن ىف ءىنم رثأ راصحلا دمأ لوطل ناكو

 . لاتق ريغب نيلسلل رصنلا مثو . نيبئاخ ةكم ىلإ اوداعف « شيرق
 . برعلا دالب ىف مالسالا راشتنا ةعرس ىف ريبك رثأ نييشرقلا لشفل ناكو

 ةردسلا مالسلاو ةاللقلا هيلع ىتلا نرخ :ةرجبلا ةسفانلا ةدننلا قو
 نم ةناعب رأو فلأ ىف ( جحلا دعو٠ ريغ ىف مارحلا تيبلا ةدايز ىهو )
 تراد مم . كم نم ةبرقم ىلع هقيرط ىف نويشرقلا فقوف . نييلسملا

 اوبلطو نيملسملا س 1 اوشخ فلا نييشرفلاو نييلسملا نيب تاضوافملا

 . نيئس رشع اهدمأ ةنده ندقير فلا نيب تدقعف ٠ ماصلا

 هللا لصونلا ةوعد نكسالو #: مالسالا ىلا ءارماالاو كولملا ةوعد ٠

 اهريغ ىلإ اهمتدعت لب ٠ برعلا دالب ىلع ةروصقم مالسالا ىلإ ملسو هيلع
 كلذل ١( )ةيوبنلا ثيداحاللاو ةين آرقلا تايآلا كلذب تقطن امك . دالبلا ن

 ةعباسلاو ةيداحلا نكسلا ىف نه رأف شيرق عم ةندهلا دقع ةصرف ىنلا 0
 . مالسالا قانتعا ىلإ موعدي ءارمالاو كولملا ىلإ بتك ١! ةرجبلا

 برعلا دالب ءا رمأ ىلإ لسمو هيلع هللا ىلص ىلا 0 كلذك

 كاتلسرأ امو 0 ) اريذأ نيملاعلل نوكيل هديع ىلع ناقرفلا لو ىذلا كراب ( ا هللأ ل كلذ قر ا 1

 ىلإو بما ) ةصاخ ما هللا لوسرا ىتإ الأ » : مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو , ( نيملاعلل ةمحر الإ
 46 ةنك سائلا



 هلماع سقوقملاو ةيقرشلا ةينامورلا ةلودلا روطاربما لقره ىلإو
 . مالسالا ىلإ رهوعدن ةشبيحلا ىشاجنو سراف ىرسك .رصم لع

 7 ةوعدب نعأآلا 0 أرهتساو ًانسح ًادر ( سقوقملاك) مبضعب
 هما ..نولا لع هلا نانا قانول كلو لدور ويولا فانك قتلا وز
 ىلإ «ناذاب ٠ الوسر بهذ املف . هب ٍنايتأ. نيلجر ىنلا ىلإ هجوي نأ
 قرمك تومي امض ريخأ ىنلا

 مو . ىنلا هب أنت ام هيلع اصقو ناذاب ىلإ نالوسرلا داع مث

 نمآق ىرسك لتق ربخ ناذاب ىلع درو ىتح لئالق مايأ كلذ لبع ضب
 . نملا دالي قس رفلا نم هعم ناك نمو وه مالسالا قنتعاو ىنلاب ناذاب

 مورلل ةعضاخلا ةيبرعلالئابقلا ىلإ هلسر ىلا لسرأ 00 ا ةوزع

 ميبلا دفا ىنلا لوسر اولتق مالسالا ىلإ موعدي ماشلا ءاششلا فارطأ ىف

 ةثراح نن ديز هالوم ةدايقب فال ةثالث هددع اشيج ةنماثلا ةئسلا ىف

 دودح لع ) هتؤم ةيرق دنع برعلاو موزلا نم لقره عومج هتيقلف
 برعلا داوق نم نانثا هدعب ةدايقلا ىلوتف لتق ىتح ديز لئاقف . ( ماشلا

 ًاديدش الاتق لتاقف . 00 ديلولا نب دلاخ نودلسملا راتخاف' , التقف
 ؛ مهددع ةرثك نم مغرلاب مم اقعأ ىلع مدر ىتح مورلا عقادب كو
 هللا ىلص ىنلا ىلع ىحولا لون دقو . ةنيدملا ىلإ نيدلسملا شيجب داع 5
 ربخلا دعصف ؛ ةوزغلا هذه ىف داوقلا نم دهشتسا نم ربخي سو هيلع

 نيج ةدايق وةك نو دنيز لعب أف م 50 ةيطخ نييلسملا بطخو

 ديلولا نس نلاخ هللا فويس نم فيس ير نخأ 3 , لاق نأ ىلإ

 .. هللا فيس دلاخ ىمعس كلذل ٠ هيلع هللا مستفف

 ىف ىنلا نيو مب تدفع ئلأ ةندهطا 9 لهأ ضفن د : ةكم معتق

 ترادجت ساق. نييلسملل ةقلاحملا لك ايقلا ىدحإ ىلع اوراغأف ةرجعبلل ةسداسلا ةئسلا



 نم ةنماثلا ةنسلا ف كم ىلإ راسف ملسو هيلع هلل ىلص ىنلاب ةل ؛ ةليبقلا هذه

 . نييلسملا نم هفالآ ةرشع ف ةرجطا

 ناكو . نيعضاخ مهمداق جرخب . شيجلا اذه مودقب ةكم لهأ ملعاللو

 راسو , كم نويلسملا لخدو . ىنلا همركأف , نايفس وبأ مهتمدقم ىف

 روصلاو ليثاقلا ةلازراب رمأ مث « تارم عبس اهب فاطو ةبعكلا ىلإ بلل
 نإ لطابلا قهزو قحلا ءاج لق ) : لوقي وهو مانصألا هنامصأ مطح و

 ديلولا نب دلاخ مالسإ حتفلا اذه ىلع دعاس اممو . ( اقوهز ناك لطابلا

 وه ناك ىنلا نأ عمو . برعلا داوق ةريخ نم اناكو صاعلا نب ورمعو

 لك هباأو وه هوقاذأ نيذلا لكم لهأ نع وفعلا نلعأ دقف رئافلا رصتملا
 عيمج نم ىنلا ىلع لئايقلا تدفو 9 مدتف دعلو . دابطضالا فونص

 .مالسالا ةيلك تلعو ؛ اجاوفأ هللا نيد ىف تلخدو برعلا دالب ىحاوت

 5 مل

 نأ. مالسلا هيلع لوسرلا غلب ةرجبلل ةعساتلا ةنسلا ىف : كوبت ةوزغ

 «ةيبرعلا ل ئاق فلا ضعب مبعمو نيدلسملا لاتقل نيطسلف دودح ىلع اوعمجبل دقمورلا

 ىلإ لصو ألف ماشلا قيرط 2 شيجلاب جرخو دابجلا ىلإ نيملسملا أعدف

 تءاجو ء ابلهأ هحلاصف ًامايأ اهف ماقأ ( نيطسلفو ةئيدملا نيب ناكم ) كوبت
 ؛ةيزجلا عفد ىلع هوحلاصو اهريغو ( مزلقلا رحب لع ) هليأ نم دوفو ل

 اهحاص رسأف لدنحلا ةم'او و ىلإ شيجلا ند فا رفب ديلولا نس دلاخ ثرعل 3

 ةووعوب م ةخحلا ىلإ ملسو هلع هّللا ىللص ىنلا داع مث « اهيلع ىلوتساو

 . ىنلا ت تاوزغ رخأ ىه هذه كوب

 ىف جحلل ىنلا جرخ ةرجبلل ةرشاعلا ةنسلا فو : عادولا د

 نيماسملا ىلع قلا تافرع لبج دنعو . نيبلسملا نم 6-00 أ
 ةاواسملاب ىدانو هدعاوقو مالسالا لوصأ اهبف نيب ىتلا ةدلاخلا هتبطخ
 ؛ءدحاو مابأ نإ دخلا مكبر نإ ! سانلا اههأ ١ :.:لاق ثيح سانلا نب



 ينرعل سيل ٠ عاقتأ هللا دنع مكمرك أ نإ . بارت نم مدآو مدآل كلك

 مويلا ) : ةبآلا لوزنب نآرقلا متدق ناكو . ىوقتلاب الإ ىمجع ىلع لضف

 . ( نيد مالسالا 5 تيضرو ىّتمعت ميلع كفو نيد 5 كلق أ

 0 لسنا "تاي نا هناك "انا عادولا ةجح تيعاو

 مالسلاو ةالصلا هيلع هتلاسر

 مالسلا هيلع ىنلا ضرع قر ةنالث عادولا ةجح لبع ضب ملو

 مه ١ ةنس لوالا مسمر ٠١ نينثالا موي ىف هبر راوج ىلإ لقتتاو « ىلاب

 نأ دعب «هرمع نم نيتسلاو ةثلاثلا 000 ( ما همو» هنس هنري م)

 ودخف ع ةرفانتملا ابلئابق نيب عمجو برعلا ةملك دحو نأ دعبو « هتلاسر غلب
 : ًاضعب هضعل دش صوصرألا ناينبلاك

 قاخلاو قلخلا لاهجت مالسلا هيلع لوسرلا فصتا دقس : 0 تافص

 حجار « مهاكذأو سانلا لقعأ ناكف . هريغ ىف سيل ام لئاضفلا نم عمجو
 ملكلا عماوج ىتوأ نأ ورغ الو . ناسللا حييصف ٠ 0 بقاث لقعلا
 00 جا عبي رس ةهمدبلا رضاح 00 محلا عئادبب هل هللا هصخو

 * رظنو بئاص ىأر اذ ؛ امكحأ سايس ناك 5 « راقوو بدأ 5
 ىضغل «ايبح اءاشأم رك ء ايفو ايمأءوو ومالا لئاخدب ةملاع ةيلاع هيبأ سفقو

 صتخا ىنلا ةم ركلا تافصلا لكدب . افيفع 0000 ةيفش , تالولا نع
 فصتا ام ةميركلا ةنآلا تعمج دقو . هدابع نم نيفطصملاو .ايبنآلا هللا اهب
 ( ريظع قاخىلعل كنإ و ) ىلاعتهلوق ىهو لئاضفلا نم مالسلاو ةالصلا هيلع هب



 ىقاشلا لضفاا

 ى_رودشارلا .افلخلا

 قيدصلا ركب وبأ

 مدلك سس وهو اعلا

 هبراقأ نم دحالل ةفالخلاب هتافو لبق ملسو هيلع هللا لص ىنلا صوي مل

 . ىروش ىمألا نيملسلل كرتو ؛ ريغ وأ

 راصنالا دارأو « هتافو دعب ةنيدملا ىف راصن لاو نورجابملا عمتجا دقو:

 نورجابملا ركنأف ةفالخلاب « ةدابع“ نب دعس وه ؛ مبنم الجر 1 نأ
 الول ءامهنيب ةدحولا قزمنت ك1 نيقي رفلا نيب فاللا دتشاف « كلذ

 عراسف .شيرقل رمآلا اذه نأ ىلع ةجحلاب ىلدأو ابيطخ ركب وبأ مهيف ماق نأ
 . سانلا رئاس هعبتو « فالخلا اذه ىلع ىضقيل ركب ىلا ةعبابم ىلإ رمع

 ىلع ةريغ مهدشأو ةبرجت مرثك أو انيةاعسلا نك 141 نك

 شيرق فارشأ نم ناك دقف . هموق نيب ةيلاع ةناكم هل تناك مالسالا

 ناكاك  ةراجتلا نم ةريبك ةورث بستك ٠١ مهيف راسيلاو هاجلا باحصأ نمو
 هولحو شيعلا رم همساقو كه نم رجاه نيح ىنلا 0 دقو . اهءزن ايضاق
 ىأرف ٠ ريخآلا ب ءانثأ ةالصلا ف 0 هبانأ دقو . هتافو موي ىتح

 روم نم ةقاللتلا ب قعأ هنأ نؤيلسملا

 نإ هيك نك نا يلو عب ةيودلا نئاقلا كنت خس ورمل هك
 لوسر ىفوت املف . اهرك وأ اعوط امإ اوعضخخ دقو شيرق ناطلسل عوضخلا
 عيطتسي ال ناكمبضعب نآل ؛ لاوزلاب نذآ دق ناطلسلا اذه نأ مبيلا ليخ هللا
 ناك مبضعب و .نيددلا ىف كشلا هارتعا كلذ نمققحت او «ىنلا توم قدصي نأ
 ةدايس اوهرك مهنال « مهميعز توم دعب ةمئاق شيرقل موقت نل هنأ دقتعي



 ها م تس

 برعلا نم اريثك نأ كلذ ىلا ففضأ . نيدلا مساب ال اوعضخ ىلا شيرق
 تاداعلا نم هوداتعا ام نيبو مهني لاح ئذلا مالسالاب دبع ىثبدح اوناك

 . اههريغو رسيملاو رخلاك هثيسلا

 نع ثعنتماو ءركب ىأ ناطاسل عضخت نأ لئابقلا رثك ١ تضفر كلذ

 نامل بيدا لازا 0 . طقف ىنلل عفدت ةوأث | انو ريتعي اوناك ىباا ةاكزلا ءادأ

 مالسالا رمأ عرعزت ىتح , ىرخآلا دعب ةدحاولا لئابقلا سوفن فرو
 برعلا نم ريثك ءاعدا ىلإ اذه فئالعلاو ةنيدملاو ةكم لهأ للعرصتقاو

 ادبس هللا نأ ىنلا ةامح ىف ىعدا ىذلا ةبليسم ًارطخ ممدشأ ناكو . ةولا

 نر ل ةالصلا هيلع لوسرلا عم ةوبنلا ىف ةكرشأ ىلاعتو

 ةوبنلا ىعدا يك . ةماعلا ىف هعابت 7| ددعرثك دقو . 0 ىلع ىرتفا هنال

 ىبلا ةيميمتلا حا اجو كليو نب ةحيلط « برعلا نم ريثك ةيليسم ريغ
 . هيليسم نم تجوزت

 رييست ىلإ ردابف « مزعلاو مرحلا نم هيتوأ امب ةدرلا هذه ركب وبأ هباج
 ريسملاب دئاق لك رمأو ؛ ,اول رشع دحأ مهاتقل دقعو . نيدترملا ىلإ ش ويلا
 ركب ىفأ ىلع ةباحصلا ضعب راشأ دقو . برعلا دالب ىحاون رم ةيحان ىلإ
 ثيح ركب ىلأ ةمزع ةوق تربظ انهو . ةاكزلا ءادا نع نيعنتمملا ةلتاقم مدعب
 وأ هيلع را قا لوطا هيدي اوناك امم الاقع ىنوعنم ول هللاو . : لاق
 هنود كإهأ

 ةاكرلا ىعنامو نيئينتملاو خيفتزملا 00 نيبلسملا شويج تلاز امو
 ٠ ةيناث مالسالا ةيلك تلعو ؛ ةنس نه لقأ ىف ةنتفلا ىلع تضق بح

 ىذلا لولسملا هللا فيس ديلولا نب دلاخ ىلإ نيملسملا راصتنا ىف لضفلا عجربو
 هلتقو باذكلا ةيليسم مزهو : مالسالالوبق ىلع امبمغرأوحاجو ا

 لئابقلا ىلع ركب وبأ هزرحأ ىذلا راصتنالا كلذ دعب -: نآرقلا نآرقل' عمج

 تابآآلا ضعب ىلإ نايسنلا قرطتب نأ باطخلا نب رمع ىشخ ةدترملا ةيبرعلا



 0 ا

 ركب فأ ىلع راشأف « كراعملا ىف ظافحلا نم ريثك دبشتسا نأ دعب ةين آرقلا
 ناك نأ دعب ) فحصم ( دحاو لجس ف ابئودو ابعمج . نآرقلا ىآ عمج

 عدوأ دقو أاهريغو ماظعلاو راجحاللا لع ايوتكمو ظافحلارودص قى اقرفتم

 رمع تذب ةصفح دنع مث هدعل نم رمع دنع مم ركب ىلأ دنع فحصملا اذه
 . مالسلا هيلع لوسرلا تاجوز ىدحإ

 ءاغشا د دالبلا ضعب متفل ه ١ هتانع ا هةدعو :ركب ىف دهع ىف حوتفلا

 تانالتخالا نم مهيب اع ام ل اغتشالا نع اعلا فرصو نيدلا م ل

 اللامع كلذ يف برعلا دجوو . مورلاو سرفلا دالب وزغل شوج ا لورا

 ناك الو . هلل | ةاضرم اغتبإ داهجلل ًاناديمو ما دغلا بسك و رصنلاب رخافتلل

 م را

 دسك وه مسا |
 ناك امل ةفالخلاب ربع ىلا هتافو لبق ىصوأو ءه ؛م ةنسركب وبأ فوت

 8 ناكو . عامجالاب ةفيلخ نويلسملا هبختناف « برعلا نب ماسقنالا نم هاشخ

 ةسماخلا ةنسلا ىف لسأ ؛ , الاجر *(ظعو شيرق ديدانص نم هنع هللا ىضر

 قحلا ََف ةدضلاو ةعاجشلاب فرع لق ورغ الو . مالسالا هن زتعاف ةرجبلل

 قرح نم نييشرقلا ناب نكي ىل هنا هداقتعال همالسإ فخي مل لسأ امل هنإ ىتح 9

 . ةلودلا رومأ ملظتو نادلبلا نم 2 هدبع زاتمو . هتضراعم لع

 مبمايأ رخآآ ىف نامورلا ماكح ناك -: نيطسلفو ماشلا حف (1)
 ىتلا دالبلا ناكس مروج نم فقأتق ؛ باذعلا مهبتوموسي و نيلهآلا نوملظب
 ةيطئزيبلا ةلودلا تناكو.. مهمكح نم صالخلا ىلا اولامو مهن أطلس تحت تناك



 دس «اأ/ب

 ابلهأ نكت م . فرتلا ىف ساهننالا اهدسفاو ةيئيدلا تاماسةنالا اهتقزم دق

 ثياقنأ ا رك ةفلتخم رصانع نم فلأتت تناك لب . ةدحاو ةمأ

 ماشلا مهتف ىلع ةحومطلا ةيبرعلا ةمألا كلذ دعاسف . ةحدافلا بئارضلا ابلهاك
 ام كلذ ىلا فضا . ةيطنزبلا ةلودلل ةءباتلا دالملا نم امهريغو نيطسلفو

 دقو . توملاب مجنالابم مدعو مهئامإ ةوقو ةعاجشلا نم نوملسملا هب زاتما
 ْ . دابجلا ىلع نآرقلا مهتح

 ديز نب ةماسأ نيطسلف دودح ىلع اهنش ىتلا ةراغلا مورلا داقحأ راثأ دقو

 . ليلقب هتافو لبق نيملسملا شيج ىلع ملسو هيلع هللا لص ىنلا هالو ىذلا
 . ةريثكلا مثانغلاب هماسأ اهدعب داع اموي نيعبرأ ةراغلا هذه ترمتساو
 دودح رم ةيرقم ىلع هب ركسع ًافيثك أشيج لةره روطاربمالا عمج
 املو . برعلا دالب ءاجرأ عيمج نم نالتاقملا ركب وبأ اعدف ٠ ماشلاو نيطسلف
 حارجلا نب ةديب ءوبأ :مث ءامالا نم ةعبرالل ةيولآلا دمع ةئيدملا ىف اوعمتجا

 نايفس ىأ نب ديزيو «نيطسلف هتبجوو صاعلا ن ار صم هتيجوو

 ركب وبأ سمأو . ندرألا هتهجوو ةنسح نب 00 . قشمد هثتبجوو
 ةديبع ىفأ ةرمإ تحت ًاعيمج اونركي نأوب اضعب موضعب نواعي نأ داوقلا ءالؤه
 تعد اذا ىرخاآلا شويجلا دم نأو نيطسلف حتفي ورمع لقتسي نأو
 . كلذ ىلإ ةجاحلا

 ةيئامورلا ةلودلا دالب حتفب لغتشت نيملسملا ىوق تناكىذلا تقولا ىفو
 ديلولا ن ل نيطسلفو ماشلا ىف ةيقرشلا
 قلازت لا تاراصتنا تناك اهنيب و . قارعلا دالب ممتفل ةثراحنب ىنثملاو
 , نامورلا ةعفادم ىلع ىوقي دعيول ةديبع ابأ نأب 00 !تلصو دالبلاكلت
 فلا سأر ىلع دلاخر اسف . هتدعاسمل ريسي نأب ديلولا نب دلاخ ركب وبأ ىمأف
 ةعرسلاقوفت ةعرسب ةيدابلا هذه قرتخاو « ةواهسلا ةيداب قيرطنع ةامسمخو
 . يف ماشلا دالب ىلا دلاغ لوصو ثعب دقو . بلآلا لابج لابينأ ام قرتخاتلا
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 سرونامور اهلاو ةدعاسم ىرصب“ ةنيدمىلع اولوتساف « ةديدج احورنيملسملا

 املا لوخدلا قيرط ىلع مهد نأ دعب نييلسلل ةئيدملا لس ىذلا 8هدددحس

 ٠ اهروس تحت بادرس نم

 دعأ نيماسملا تاراصتتاب لقره ملع الو -: (ه )١ كومريلا ةعقوم

 ةروطخلا نم نيدلسملا ركرم ادغو ةلاحلا تروطتق. عمرا نك ويدج ةعارأ

 ناكم ىف عامتجالاب وربع مهلع راشأف . اضعب مبضعب راشتسا ثيحب ةقدلاو

 رهن عورف دحأ كومريلا ىف ىحنم راتخاو « مورلا ىوق ةهجاومل دحاو

 ةصوقاولا ىف عمتجاو . ورمع ىأر ةفيلخلا رقأو . ةصوقاولا ىمسي ندرألا

 ةيزكمألا 1 هدي 1 ندري

 2 2 شيلعلا - :

 انيسوط



 ةعقوملا تهتناو ٠ مورلا نم افلا نوعبرأو ناتئامو نيملسملا نم افلا نوعب رأ

 سوفت ف سأيلا بدو لقره ةمرع تراخف ,مدنج رثك أ لتقو مورلا ةعزبم
 . برعلا دب ىف ايروس طوقس ىماآللا اذه نذأو ؛ هدنج

 ركبدأ ةافوب ريخلا ءاج . مورلاو برعلانيب لاتقلا حر رودن تناك امنب و

 قخأف . هناكم ةديبع ىنأ ةيلوتو ةدايقلانع ديلولا نب دلاخ لزعو رمع ةيلوتو

 براحو شيجلا ةدايق نع لزن مث نيماسلل رصنلا مب ىتح ريخلا اذه دلاخ

 ةبير نع دلاخل رمع لزع نكي ملو . رطاخ بيط نع ةديبع ىأ ةرمإ تحن

 ةناكملا نم دلاخل ناك الل « هب نيمل ملا ناتتفا نم افوخ كلذ ناك امناو ءهيف

 ىلا فضأ ٠ اهديش ىلا حئاقولا عيمج يف هراصتناو هتعاجشل كل و

 بورح ىف ءادعالا ىلع ةوسقلاو ةدشلا نم دلاخ ىف رمع هاري نآك ام كلذ

 . نامآلا بلطو ملستلا اونعذأ نأ دعب نيدترملا ضعب لتقو ةدرلا

 اوضرعو 98 نيعبسم ءاهز اهورصاحو قشمد ىلا نوملسملا راس مث

 لاتقلا وأ ةيزجلا وأ مالسالا : ةئالث نم ةدحاو اوراتخي نأ ابلهأ ىلع

 ك برعلا لاح دقو .اهراوسأ ةماخضو امنوصح ”ةناتم ةنيدملا هذه نغت لو

 2, اعوج توملا ىلع ا ىتح ةيماحلا ىلإ دادماألا لوصو نود

 . :نيلسلل | 3 اوبأ حق لإ نمالا .خآ تراطضاو

 ِّق عقو قشمد ىلع برعلا ءاليتسا دعبو : ( ه ه1 ) نيدانجا ة ةعقوم

 نا 6 م تاهمأ نم ريثك مدي

 برق ١ نيدانجاب هدنج زرثكأ يف مورلا دئاق "ا نو.طرالا ىغفبو

 الوهو ةدش لقتال ةعقومنيملسملا نيب و هنيب تعقو ثيح (سدقملا تثدبب نع

 ىلا رابدالا مورلا لولف تلوف نيداسملا را صتئاب تبتنا هل مرا ةعقوم نع

 ريثك م تف نا نيدانجا ىف مورأ | مازهنا رثأ نم ناكو . سدقملا تيبو ةيرصرق

 ةرغو افاي لثم ) برعلل اهماوبأ نيطسلفو ماشلا ىف ةيلحاسلا ندملا نم

 ( توريبو نالمسعو *|ديصو ءاكعو روصو ةلمرلاو
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 مهتفل مهتيانع كلذ دعب نويلسملا هجو :(ه ١ى) سدقملا تيب سستف

 تناكو « نييحيسملا دنع ةسدقملا ةنيدملاو نيطساف ةرضاح سدقملا تيب

 اهرصاح دقو . نوبطرآلا ةدايق تحت ةريبك ةيماح اهبو ءأبوق ًانيصحت ةنصخ

 ىلع مهقريرطب ربظًاريخأو . ًاعوج نوتومي اهلهأ داك ىتح ربشأ ةعبرأ برعلا

 رمع راسف , هسفن ةفيلخلل كلذ نوك نأ ىلع ابميلستب دعوو ةنيدملا راوسأ

 تطقس كلذبو . ةيئيدلا مهترح ىلع هلهأ نّمأو هَّلستو سدقملا تيب ىلإ
 ءاهز تماد ةنحاط بورح دعب برعلا ىديأ ىف نيطسلفو ماسشلا دالب

 نلت تندم

 سرافو قارغلا ع (ب)

 دف . مورلا دالب نم الانم بعصأ سرفلا دالب نو رب برعلا ناك

 وأ هجو دقو .ادورغ نويت اوناك مث نمو , ةدحتم ةسناجتم تناك

 مهقت تناك ىلا ةسيبرعلا لئابقلا عضخأ قارعلا فارطأ ىلإ ًاشيج ركب

 .رابنالاو ةريخلا ىلع ىلوتساو سرفلا :للع رصتتاو , تارفلا رم ىونج

 هةر يدع أ يذلا تققكتلا نيّرقلا نكيح اما اور ديفت نأ تركلا كل اعو

 ىلع لاحللا لظو . ءارحصلا فارطأ ىلإ اودتراو ؛ متسر ةدايقب كثلاثلا

 ىف مورلا لاتقب سرفلا نع نوءلسملا لغشو ؛ ركب يبأ مايأ رخآ ىلإ كلذ

 رمع هجو ه ٠١ ةنس نيدانجأ ىف مورلا ةهزه تمت ايلف . نيطسلفو ماشلا .

 ضعب نكلو . هسفنب شيجلا دوقي نأ دارأو « قارعلا دالب وزغل برعلا

 ..ةالاوف دكا ةدهتو رك صاقو ىأ ني عمال رك هيلع راغأ ةباديطا

 تناكو ةيسداقلا ىلإ دعس راس :( مومو وهوه ) ةيسداقلا ةعقوم'

 نيحرىلع لتاقم فلأ نيثالم هشيج ناكو ؛ متسرب ىقتلا كانهو . قارعلا باب

 مجعلا ناكو . فالآ ةينامثو فالآ ةعبس نيب حوارتي برعلا شيج ناك نأ
 مايأ ةثالث ناقيرفلا لتتقاو . لزاغملاب اموببمشيو برعلا لابن نم نوكحضي.





 «نوقابلا برهو هدنج نم ريك ددعو متسر لتقو , برعلل اهدعب رصنلا ناك

 ىدحإ رسأو « ( مدس, ) ه ١ ةنس ءالولجت ىف مهب عقوأو دعس مهعبتف
 قارعلا دالب ىف دعس لغوت مث , سرفلا نم ًاريبك ًاددع لتقو ىرسك تانب
 مغ دقو . ني ربش اهرصاح . نأ دعب سرفلا ةمصاع نئادملا ىلع ىلوتساو

 . ناول ىلا درجدزي رفو «ىرسك طاسإ اهنيب نم ةريثك مئانغ اهنم برعلا

 ثعش ملي نأ درجدزب عطتسي مل :(م 5149و ه١5) دنّوأهن ةعقوم

 مع ةنسؤو 1 تاوئس عبرأ دعل لإ ليج نم برعلا ةاقالا دعتسلاو هدوج

 زتع لسرأف 3 لتاقم |ةءاءث.ف لع هددع وبر ًافيثك ًاشيج لا دلع

 رصنلا بتكف ؛ دنوابم ىف ناقيرفلا قتلاو . نيءاسملا شيج ىلإ دادمآلا
 ةعقوملا هذه تفرع دقو ٠ مدالب نع عافدلا َّق سرفلا ةنامتسا مغر برعلا

 . اهتيمهأو اهمتدشل حوتفلا حتفب

 ىح هدالب ىلع نولوتسو كلاثلا درجدز» نودراطي برعلا لاز امو

 . همس ةنس قيرطلا ىف لتقف .٠ ةيقرشلا دود4لا ىصقأ ىلإ رارفلا ىلإ رطضا
 لآ ةلود تضرقنا كلاثلا درجد» توميو ناهثع دبع قف كلذ . تاكو

 : ةرساكاللا كلم قيزدش «ىنلا ةوعد تققحو ناشاس

 ىلإ اومضف ؛ تاراصتاالا هذه رام اونج دق برعلا نأ كشالو
 كلت تربع دقو: شيلا نم دغر قاوحضأئاورثأر ًاديدج ادلب مدالب

 . ()ةطاسبلاو فشقتلا اوداتعا نيذلا برعلا لاومألاو سئئافنلا

 هتميق ردي ملف  ايظع ًاغابم ىواسي توقايلا نم رجح رفظ ًآيبرع نأ سرفلا دالب متف نع رثؤي امو )١(
 :هل اولاقو هباحأ همالو هتميق كلذ دعب ىودبلا فرع مث , هرد فلأي هنم هارتشاو هتميق فرعي نم ضعب هاأرق
 فلالا نم رثكأ ًاددع فلالا ءارو نأ تللع ول ) : ىودبلا باجأف « 9 كلذ نم رثكأ هيف تبلط اله )

 ًاداقتعإ « 9 ,انعيبلا ىيطعيو ,ارفصلا ذختاي نم ) لوقيو بهذلا هدب ىف ذخأي ىنرعلا ناك اي , 6 هتبلطل ش
 3 بهذلا نم ريخ ةضقأأ نأ هن



 رصم حتق (ج)

 ةيطنزيبلا تايالولا نم اهريغو رصم تناك -: معتفلا لسق رصم ةلاح

 روبظلبققرشلاف نويحيسملا مسقنا دقف هرعت , ليدل تاما قو
 : مبسفنأ مورلا هب نيدي.ناكو )١( نييناكلملا بهذم : نيبهذم ىلا مالسالا
 اذه ءارج نم نويرصملا قل دقو . رصم طبق هب نديو (؟) ةيقاعيلا بهذمو

 رطضانأ طبقلل مورلا داهطضا نم غلبو .داهطضالا ف وص ىهذملافالخلا
 نمو . ةنس ةرشع ثالث اهم قبف ءارحصلا ىلا ءاجتلالا ىلا نيماينب قريرطبلا

 عنشأ هب اولثمو نيماينب ىخأ « انيم » ىلع مورلا ضبق نأ دابطضالا اذه ةلثمأ
 ىلع هيبنج نم مسدلا طقاست ىتح اهم هوقرحأو لعاشملا اودق ورا فيك ليش

 ,هيهذم اكسمت الإ ددزي مل دحلا اذه ىلا بيذعتلا هب لصو املو . ضرالا
 هتايح هيلع تضرعو « لمرلاب ىاالم ةيبقح ىف عضو م هنانسأ تعلتقاف

 . رحللا ىف هوقلأف .دأن ءمورلا بهذ فرتعا اذا تارم ثالث

 ء بئارضلاب نييرصملا لهاك اولقثأ دق نامورلا ناف كلذ ىلع ةدايزو
 ةيشاملا لعو ابعاونأ فالتخا ىلع تاعانصلاو.صاخشالا ىبع تضرف ىلا
 اوضرف 5 « لزانملا ثاثأو نفسلا تاعارشو عئاضبلاو ىضارالاو
 نم مهعم امو س راجت ريغو ًاراجت  ءاسنو الاجر ةراملا ىلع ةبي رض
 قوف نيرصملا ىلع تاكو .قوملا تازانج ىلع ىلا الا ناب
 ع كلذل « ىرقلاب مثرورم نيح ناهورلا نم نيفظوملا ءاويا كلذ

 . ىنامورلا مكحلا ىلع نيبرصملا طخس مقافتو قيضلا دتشاو ءاققلاو نيؤنلا

 نبالا اذه دحتا مث « ىلزأ هنأو ؛ روهدلا لك لبق بالا نم دولوم نبالا نأ هعانتأ 35 01(

 ' .بعذلا اذهب نادورلا :نيديو , حيسملا وه ادحاو ًاصخش احبضاف ميرم نباب
 ىتح حيسلا ىف ( توسانلا ) ةيرشبلاو ( توهاللا ) ةيملالا نيتعيبطلا جارتماب هعايتأ دقتعيو ( ؟١)

 نيدديو . اهلا نكي مل هنأ 5 افرص اناسنإ نكي مل مث نمو . اعبط دسجتلا دعب كلذو ؛ ةدحاو ةعيبط انحبصأ

 , ماشلاو رصم لهأ بهذلا اذ
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 هذه نم مهصاخت ىرخأ ةلود ىلإ نوعلطتب اوحبصأ اذإ بجعن ال كلذل

 نيطساف و ماشلا ىلع برعلا ءاليتسا نم اويلع ام دعب امسالو « ةئيسلا ةلاحلا

 , اهوحتف ىتلا دالبلا ىف مهتريس نسحو ىنيدلا مهعاست نم هوعمس امو

 . نيملسملا ىديأ ىلع نامورلا ٍلظ نم صالخلا ىلإ اوعلطتف

 0 ورع راشأ نيطسافو ماش اشلا متتف برعلل مت نأ : متفلا

 اهزككرم ةيمهأو ةميظعلا اهتورشمل نو و . رصم مستفب باطخلا نب رمع ةفيللا لع

 هاتعم الع نيملسملا ءاليتسا نأ هل نيب اي ٠ ( ةيلهاجلا ىف اهراز دق ناكو )
 فنزأو ؛بونجلا ةيحان نم اهنيمأتو نيطسلفو ماشلا ىف مبحوتف تيبثت
 نةوهو . رطخلا ىلإ ماشلا ىف ىبرعلا مكحلا ضرعي امم مورلا دي ىف اهعاقب
 دعب مورلا بولق ىف بعزلا عوقوو أباهأ فعضل رصم متف رمع لبع وربع

 ىف نوءلسملا ىلشفي نأ فاخو ةفيلخلا ددرتف . ماشلا ىف برعلا تاراصتا
 ىلإ فضأ . قارعلاو ماسشلا دالب ىف نيقزفتم نيملسملا دنج ناك دقف ؛ اهحتف
 نينلسملا مادقأ اأو امس الو معتفلا ىف عسوتلا نم رمع هاشخي ناك ام كلذ
 مساق ربع ةفيلخلا ىلع ن وم وربع لاز امو . اهوحتف ىلا دالبلا ىف دعب تبت مل
 .لجر فالآ ةعبرأ لع“ ءاوألا هل دقعو اهوزغب هل نذأ يح انما طاووس

 هب ريخيريبك شيجب زمآلا لوأ ىف باطخلا نب رمع ىلع لقش نأورمع درب ملو
 جاتحاو ءرصم ضرأ ىف هجول ابجو مورلا عم راص ىّتم هنأب اًقثاو رصهلع
 . رمع هيلا اهب ثععب دوتجلا ىلإ

 نم اهحتفف « شيرعلا ىلإ لصو ىتح ءائيس لامر اقرتخ هدنجب ورمع راس

 تاذ دبعلا ةميدق ةنيدم ىهو , (زوليب ) امرفلا ىلإ راس م , ةمواقم ريغ
 نوملسملا اهرصاخل ؛ تقولا كلذ ىف رصم حاتفم تناكو « ةيوق نوصح
 . ( م 56٠ ةنس رباني ) ه ١ ةنس مرحملا لوأ ىف اهوحتف مث 0

 دقو نوبطرألا ام دجوف ,سيلب ىلا لصو ىتح كلذ دعب ورمع مدقتو
 ربش دعب ةنيدملا ىلع برعلا ىلوتساو ء سدقملا تيب ملست ليبق رصم ىلإ ٍش



 مسن خا سس

 ابحتف نيو مم 5 5 رصم ماع سوقملا ةئبأ نإ لاّقيو لاتقل هش مطقني 1

 اذه سك دقارع نأ هير الو .ةملاس ايبأ لإ وزد اهداعأت» نونلسملا

 5 نييرصألأ ةم لمعلا

 1[ةملممأانو نين د" مأ ىلإ لصو ىتح مدقت سيبلب ىلع ورمع ءاليتسا دعبو
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 ناكملا اذه 7 و ,ًاضرقت نآلا ةكزالا ةقادح ناكم ىف لينلا ىلع تناكو

 وربع ىلع مت 2 ١ أطبأ | ألو « مورلاو نيدلسملا نيب عباس سأ ةدع لاتقلا بشن

 هةر ا ةفيلخلا دعأف , ددملا هنم بلطي ربع ةفيلخلا ىلا لسرأ

 نب دادقمل او م اوعلانب رييزلا ل ةءاحصلا ريهاشم نم ةعبرأ مبسأرىلعفال 1

 دق» :ورمع ىلإ بتكو . ) 9-0 نب ةلومو هنكحاملا نب ةدابعو ,دوسألا

 ءالؤه ىنعي ) « لجر فلأب مهنم دحاولا لاجر مهف فالآ ةعبرأب كتددمأ

 . ( ةعبرالا داوقلا
 لوساةا] 0 نئئد مال هراصح نيحورمع ركرم.ناكو

 ددملا لصو دق نكي ملو موي لك مهنم لتقي نأكن 0 سأيا
 دقف : هبلق ىلا البس سأيلل لعجب ىذلا دئاقلاب نكي مل ! رع نأ نيغ نع

 مهرمأ ىلع مورلا اويلغو نيئد مأ نصح اومحتقاف نييلسملا سوفن ىوق

 . نويلباب نصح ىلإ مورلا اجتلاف ميلف ىلع اولوتساو

 رودويت مدقتو , هتاقالمل ورمع راس ٠ سم نيع ىلا ددملا لصو الو

 مهم 3 مو مورلاب ةمز زا تلك . افلأ نيرشع ىف مورلا دياق ع0

 . نويلبا, نصح ىلإ رف ليلق ددع الإ
 ىلا سم نيعو نيند مأ قورع مدق تاس نويلباب نصح راصح

 رمق أ فرز نفح ىوستمانا قيناو د ةيرطلا تامل 1 ساما
 .(ه»م.) م 54. ةنس ربمتبس لئاوا ىف هرصاحو هيلا راسف عمشللا

 دقو ؛ لينلا اهم طيخم ةخماشلا هجاربأو ةنيتملا نصحلا راوسأ تناكو

 تادعمل نيرقتفم برعلا ناكو . هلوح ىذلا قدنخلا ”التماف هؤام عفترا
 اوةحلب نأ ل لفكي الاعتسا اهلاعتسا ىلع نيرداق ريغو لب راصحلا
 سقوقملاىأراملو .رهشأ ةعبس ىلإ راصحلا دمألاط كلذل. ةريك ةراسخمورلاب
 . ةضوّرلا ةريزجب اوقحللو هموق نم رفنو وه جرخ لاتقلا ىلع برعلا ربص

 هدنع ورمع مهاقبأف . ملصلا يف هنوضوافي السر ورمع ىلا ثعبو
 .«لاتقلا وأ ةيزجلا وأ مالسالا» :ةثالث رومأ دحأ مهنم بلط 5 نيموي



 سس اه سل

 انيأر ٠ : اوياجأف نيلسملا لاح نع مطأس سقوقملا ىلا لبسرلا عجر املو

 سيل ةعفرلا نم مهلا بحأ عضاوتلاو ةايحلا نم مهلا بحأ توملا اموق

 دحاوكممريمأو « بارقلا ىلع مبسولج ؛ ةمهم الو ةبغر ايندلا ىف مهنم دحأل

 ترضحاذاو . ديعلا نم مهف ديسلا الو مهعيضو نم مثريبك فرعيال : مهنم

 .«مبالص فن وعشخيو ءاملاب مهفارطأ نولسغي.دحأ مهنم اهنع فلختي. مل ةالصلا

 ”الؤه ىثي نأ اذه عطتسي لو . سقوقملاب ورمع لسر عمتجا كلذ دعب

 لقره ىلا كلذب بتكي نأ نم ادب دحب ملو . ةثالثلا رومآلا هذه نع لسرلا

 اوداعأف«مورلا داوق ىلا كلذ لامع بتكو , برعلا ةوقرقتحو هخ وب هيلع درف

 مل هنأف سقوقملا امأ .لاتقلا اوفنأتساو مهحلص اوذبن و نيملسملا ىلع ةركلا

 ملصلاد مع دقو . هيلع مهحلاص مب طبيقلا هل ىقفوو « هيلع اربع دقاع امع جرخب

 لكزع ايونس نارائيد اهرادقم ةيزج ىطبق لك لع ضرفب نأ ىلع ورمع عم

 روسجلا لع اوظفاح نأو : نايبصلاو ,اسنلاو خويشلا كلذ نم ىتثتسي « سفن

 اذه لقره دع دقو . ةيردنكسالاو رصم نبب ةفايضلاو لازنالا هل اوميقيو '

 .هافن و ةنيطنطسقلا ىلا هاعدتساف « سقوقملا نم ةنايخ لمعلا

 نريلباب نصح ماحتقا نود لينلا هايم عافترا لاح : نصحلا ماحتتا

 ' اير ريصلاب ماصتعالاىوس هماحتقا ل فكي ام لئاسولا نم ورمعىدل نكي لو

 مورلا ةيماح تلمحت و نصحلا راصح ىلع برعلارمتسا دقو . لينلا ضفخني

 ركسعم ىف مورلا عمس م 44١ ةئس سرام ربش ىفو . اليوط راصحلا قاشم

 نزحنا ثداحلا اذه مهبلسف . لقره توم: هنم اوملع ايلاع احايص نيملسملا

 نوملسملا مجاه دقو . مهيلع راصتنالا ليبس برعلل ايهو مهتيمحو مهتعاجش

 بناجلا ىلا املس ماوعلا نيريبزلا عضوو«ةنسلا هذه نم ليربا رهش ىف نصحلا

 .ًاعيمج هوبيجينا هريبكت اوعمس اذابرعلارمأو دعصو نصحلل قرشلا ىونجلا
 لماقر فينا هنو ربك قضفملا ىنار فرعا و ةلإ مو لا هلق

 « ريبزلا ربكو رسك# نرأ نم افوخورمع ماهم ىح ملسلا ىلع سانلا



 سم سرق سنس

 اميمج هومحتقادق برعلا نأىف مورلا كثي ملف « جراخلا نم نوبلسملا هباجاو

 تبلسو نوملسملا همحتقاو هوحتفف بابلا ىلا هباعصاو ريبزلا مدقتو ءاوب رهف

 . مهتايح ىلع برعلا مهنمأ نأ دعب م 14١ ةنس ليربا ربش ىف مورلا ةيماح

 كرت , نويلباب نصح ىلع برعلا ءاليتسا دعب  :ةيردنكسالا حف

 , ةيردنكسالا ادصاق ديشر عرفل ًايذاحم راسو هيف ةيماح ورمع

 مورلا لولف تدصقف ؛ هقيرط ىف ىتلا ةينامورلا نوصحلا ىلع ىلوتساو

 تغلب ىتح ةنيطنطسقلا نم دادمألا مه :ءاجو ءاهم اونصحتو ةيردتكسالا

 افلا نوما اة دارع

 رايدلا ةرضاح رصم ىلع برعلا ءاليتسا دنع ةب ردنكسالا تناكو

 ملاعلا ندم ةيناثو . ةيقرشلا ةينامورلا ةلودلا رضاو> ةيناثو . ةيرصملا

 برعلا ىديأ ىف ةنيدملا هذه طوقس نأ لقره نقيأ دقو . ةيراجتلا

 طقنو:ةةيقكلا ققورمل اىءابنلا فتدفح ضن نع ةئالطاس لا وودلا] ىذا

 . ةنيدملا نع عافدلا ىف مورلا

 ىنلا راصحلا تال 1 لامعتسال 00 ةوذلا توغلا 9 نكت مو

 عنميام نفسلا نم مهيد نكي مل اك ,ةقباسلا مهئاراصتنا ىف ابيلع اولوتسا

 رشع ةكرأ ةنيدملا اوريضاحكلذل , رف ةنيدملا ةيماح ىلإ 0 نأ قم ودل

 ًاددع نأ ريغ ٠ مورأا ةيماحت تنروق اذإ ةايئْض ورمع ةوق تناكو «ًارهش

 برعلا لاؤ امو . نؤملاب هودمأ اك ورمع ءاول تحت اومضنا طيقلا نم اريك

 ا رع كلو نوع انزع زا ردا قس ايعاورأ و نيكل قاوسأ لع نولمحي

 اهم مهدالب تحتف نم ةلماعم مهلماعف « نيلهألا ةبحع بلجتسي نأ ىأر

 . لقره توم دعب هافنم نم داع ىذلا سقوفملا عم محلصلا دقع مربأو

 ناراشيم ا هردق ةيزج نيملسملا ريغ عفدي نأ حلصلا طورش مه مأ نم

 ىف لحرت اربش رشع نع (هننو ةنده دقت نو بقل لك نع ايونس

 , ةعئمأو لاومأ نم كلمت ام مم ةيردنكسالا نع ةنامورلا ةيماحلا اهلالخ



 برعلا دبعتو ؛ رصم دادرتسا ىلع اولمعيال نأ كلذ قوف نامورلا دبعتو

 .نييحيسملارومأ ىف اولخدتي الأو «وسب سئانكلل اوضرعتيالنأ مهبناج نم

 هذه مورلا ذيفنت .نرامضاو . ةيردنكسالا ىف هقيلاب دوريلل اوحمسي نأو

 وسعود نوسعو نانو ىذل نزك نأ وورغ ظرتفا طورقلا

 نم ىقبام متف برعلا ىلع لبس ةيردنكسالا ممتف دعبو.ةنيهر مورلا نايعأ نم

 :دالبلا هذه نعمورلا ناطلس كلذب لازو « ىلبقلاو ىرحبلا نيبجولا ىف ندملا

 ةيمالسالا ةلودلا ملظ ا 3 .

 ةاردلا قر فعلا كيا هي ف ل مهتفلا رثأ نم ناك
 هجوف 3 مورلاو سرفلا ىتلود كالمأ مظعم برعلا ناطلسل نادو ةيمالسالا

 ءابعوب ر يف لدعلا رشنو فارطألا ةيمارتملا هتلود نوئش م ظنت ىلإ همه ريع

 ىلا 1١ دالبلل ناك ام كلذ لع هدعأسو . حالصالا هوجو لم م ريثكب ماقو

 د مىظنت ىلع ا و نأ عدم | ةدلات ةيرادأ مظنو ة ةميدق تاينده ن نم أبحتف

 0000 ابسقأ ةيمالسالا ةلودلا رمع مسق - : ةموكحللا ةرادإ

 ةرصبلاو ةفوكلاك ىربكلا ميلاقألا ىف ةديدج رضاوح نينماف راصماللا

 لماع مهنم , نيفظوملا نم ددع هدعاسي ايلاو ميلقإ لك ىلع ماقأو . طاطسفلاو

 نويع تناكو . ةطرشلا بحاصو شيجلا دئاقو بتاكلاو ىضاقلاو جارخلا

 :رامخأ لك نورتك و لاغلا هاله نوبقري نمع

 كلادعلاو عرولاو ملعلا لمأ 0 :ذ ناك رمع نأ نم مغرلا ىلعو

 فتاك نأ مهل هتبقارم ةدش نم غلب ىتحن « ًاريسع ًباسح مهبساحي ناك دقف

 نم مهم ورب ا مهتيالو تهت أم اذاف . مهتيلوت لبق مهلاومأ ىصخحن

 هل حضتا اذا لالا تيب ىلا هدرو هضعب وأ هلك هيف ,هرداص داز امو , ديدج
 .. .. ةعووشم نط قرط ساعلا لإ تنتأ دف ةذازولا هله نأ

 ىلع فارشالا ىهر ٠ 5 0 ماظن عضو ىلنرم لو ربع ناكو



 مسمى دنس

 قفل امه ١ وملاو ليياكملا ةبقارمو بادآلا ىلع ةظفاحملاو قاوسألا

 .نآلا هيدلبلا سلاجلا اهم وقت ىتلالامعالا نم ابيلا امو قرطلا فيظنت ةبقارمو

 قاف نق هوبا الاوزتك نأ رع ئاراطل 2 : نيواودلا نودن

 ا عسا ىف سلا هج انو شف وكيت نأ ب رملاكي
 نمو «نيملسملا ريغ لعةضورفملا ةيزجلا نم لالا تيب ىلإ دري ناك امل ةلودلا

 لاومأ م ظن: ىلع لمع « ( ضراألا ىلع ةضورفملا ةبيرضلا ىأ ) جارخلا

 ل اولا ماظن سرفلا نع ذخأف . نييلسملا ىلع ءاطعلا عيزوتو ةلودلا

 ىلع برعلا اهقلطأ دقو . لجسلا اهانعم لصاللا ةيسراف ةملك ناويدلاو )

 ًاشنأف . ( تالجسلا هذه اهف عدوت تناك ىتلا رودلاو ةموكسحلا تالجس

 اذه ناكو - ءاطعلا نم مهم الك صخب امو دنجلا ءا امسأ ةباتكل دنجلا ناويد

 ىلإ دري ام نيودتل (لاومالا ) ةيابجلا ناويدو  ةيبرعلاب بتكي ناويدلا

 بتارم نيملسملا بترو .ءاطعلا رم لسه لكل ضرفي امو . لاملا تيب

 لوسرلا ةرصنو مالسالا ىلإ قبسلاو هللا لوسر نم ةبارقلا رابتعاب تاقبطو

 ٠ هيورح ىف مالسلا هيلع
 , هحالصإ ف ملقإ لك نم ىبجت ىلا بئارضلا نم نوقفني ةالولا ناكو

 نيب عزويل لاملاتيب ىلا لسري ىقب امو.كلذريغو ندملا ءاشنإ و عرتلاق شك

 ةيلاملا مظنلاب دبع برعلل نكي ملاملو . ءاطعلاب فرعي ام وهو . نيملسملا

 لاحلا هيلع ناك م ةيطبقلاو ةيمورلا و ةيسرافلاب نيواودلا ةباتك رمع ىقبأ
 سرفلا نه نيواودلا هذه باتك لعج كلذكو . ىئالسالا حتفلا لبق
 . طبقلاو مورلاو

 ناكف . مالسالا ىف ة ىناضقلا ماظنلا عضو نم لوأ رمعو -: ءاضقلا

 ىضاقلا نييعتب- ىلاولا ىلإ .دبعي ناك امك ءهلبق نم ملاقألا ىف املا هيف

 ًادبتجي ءارغلا ةعيرشلا ماكحأب ًالاع ناك نم الإ ءاضقلا ىلب ال ناكو . ًانايحأ
 ناكو . لوسرلا ةئسو نآرقلا نم ةيعرشلا ماكحالا طينتسي فيك فرعي



 ا

 ُْق م عيفرلا « ةالولا ةطلسب نو نا 0 ىف نيلقتسم ةاضقلا

 سانلا نيب لصفلا دجاسملا ىف نوسلحب ةاضّقلا ناكو .ءاوس مرظن

 دقو . ,ماعألل اوعطقني يل ابنوضاقتي بتاور ةاضقلل رمع نبع دقو

 نب بعك نإ ىتح ءاضقلا ىف اودهز نأ دبعلا كلذ ىف نيملسملا عرو نم غلي

 ٠ رصم ءاضق رمخ هيلع ضرع نيح ميظعلا بصنلا اذه ىلوتي نأ ىنأ 00

 لجر هلاتغا هتلود نوئش مهظنت ىف اداج رمع ناكامنيب و - : رمع ةمئاخ

 ارسأ نم ناكو ١ هوو ىأب بقليرو زوريف ىعسل سرغلا ىلاوملا نم

 وتو . سرفلا ةلود ىلع هئاضقل رمع ىلع ًادقح هبلق تما . دنواهن ةعقوم

 رشع ةفالخلا ىلو نأ دعب ه م+ ةنس ةجحلا ىذ ربش يف هنع هللا ىطر رمع

 . هس نلوتدسو ثالث رععلا نم هلو 1 كل ةتسو نيئس

 لاجر قموتهللا لودر تاككأ .نماةتي نع هلجأ ىاذي نيغ:نيهأ الو

 رسدلاو . نافع ن نامثعو ؛ بلاط ىأ ن ىلع مو . هدبع ىف ىروشلا

 نب ةحلطو « فءوع ن نما دبعو « صاقو ىنأ نب دعسو « ماوعلا نبا

 نأ ىصوأو 08 7 | هراتخ نم فاالخ هسأب هموق ىلع راشأو 8 د

 .تاوصألاىواست ةلاحف رمع نب هللادبع هيلا مضني ىذلا قي رفلا أ ردع

 نافع ن ناهثع

 مادمو-ةغ4 و مهمود »ع

 ىحولا بتاك ناكو : مالسالا ىلا نيقباسلا نم هنع هللاىضر نامثع ناك

 دقو .ركب ىلأل ( ًاراشتسم ) ًانيمأو « مالسلاو ةالصلا هيلع ىنلا ىدي نب

 . نيدلل صاللخالاو ةفعلا رهتشاو 6  مالسالا ةرسن ليبس ف هلام + مظعم قفنأ

 ةيناثلا هتنبأ هجكز تفوت الو . هنو ةئئبأ هجتورف ؛ هيلإ ىنلا هبرق دقو

 :نيووودلا ىلا تمل اك سو وتل أ



 اه

 دقف . ناهنع دبع ىف متتفلا عستا : نامع دهع ىف حوتفلا

 ( نيوزق رحب لحاس ىلع ١ ناتسربط دالب تحتف م , سراف دالب معن م

 نافع ىنأ نب ةيواعم أشنأ دقو . ةنيمرأو ناجيبر ذأو رولا دالبو
 لإ نصوم يظن دولا ينام رص الواظما ماعلا لع ناك لاو
 ىلوةتسا م. دوسالا رجلا لع سيلفت و ىرغصلا ايسنآ ىف ةيرومع
 ملصلا نبع نويطنزبلا ضقن دقو + دوور سوق نوزع لغ
 برعلا مهدرطف ٠ ىرحبلا هج ولا ىف ًاداسف اوثاعو ةيردنكسالا اوحتفو
 رصم ىلع ةركلإ نويطنريبلا داعأ مث * مه مم ةئس دالبلا هذه نم
 نب هللا دبع مهبراخل « لقره نب 0 اطسق مبكلم ةدايقب 508*525
 دقو . « ىراوصلا تاذ » ةعقوم ف مهلع م1 حرس ىنأ نب دعس

 . لاتقلا يف تكرتشا ىتلا ةيبرحلا نفسلا ةرثكل مسالا اذهب د
 ,( ةيلاحلا سنوت ) ةيقيرف] دالب دعس نب هللا دبع حتف نإمع دبع قو

 اهاوغ دق ناكو ؛ ميكلم عم ملمصلا دقعو. ةبوذلا دالب وزغ ةراغ <

 1 | ٠ . لبق نم صاعلا نب ورمع
 لآ نيح هرمع نم نيعبسلا ىف نابع ناك نامع ةسايس

 ؛رمعو ركب ينأ مزح ىف نكسحي, ملف « آئيل الس ناكو . هيلا ةفالخلا
 ةلودلاك فارطأألا ةيمارته ةلود ةرادال اهنم دب ال ىّتلا ةفصلا كلت
 ةشيعم نم برعلا لاقتنا رود ٌّق هنصاخن و 0 .درعلا كلذ 2 ةيمالسالا

 نم ةقفدتملا لاومالاب عاتمتسالاو ئغغلا ةشيعم ىلإ دهزلاو ةطاسبلا
 0 . ةحوتفملا داليلا

 8 مهب هتقثل ةديعبلا مب اقل ةبالو هبراقأ ضعب ناملع نيع دقو
 ضصاعلا نب ورمع لزمف . ةيبرعلا ةلودلا كسامت كلذب نمضيل , مهريغ نم
 , ةعاضرلا نه اخأ حرس ىفأ نب دعس نب هللا دبع اهيلع ىلوو زصم نع

 رقأو رماغ نب هللا دبع هناكم ىلوو ةرصبلا نع ىرعشألا سوه ابأ لوغو



 , ةنيدملا ىف هل اراشتمم مشا نب ناورم ذلاو.« ماشلا ىلع ةيواعم

 00 ا ةب وه هدبع ىف ةيمالسالا ةلودلا تراص ىح

 فرصت لب ؛ هايرق ىوذ ىلإ ىريكسلا بصانملا دانساب نامع فتك و

 هللا دبع ىطعأ دقف . رمعو ركب وبأ هعبتا ١ فلاخي ًافرصت ةلودلا لاومأ ىف

 كلج نشرت ةاوأ م ةيقيرفإ دالب ىف اهبمنغ ىتلا لاومالا سمخ دعس نب

 بحي الف .دالبلا هذه لهأ طخسأ ام امهريغو ماشلاو قارعلا ىف ىضارألا

 دازو . هتالو ىلعو هيلع طخسلل ًاعفاد ناهثع ةسايس نم نوملسملا دجو اذا
 . ةحدافلا بئارضلا نم ةالولا ءالؤه هضرف ام طخسلا اذه

 طخسلا اذه ران ىذأ دقلو : نامع لتق ىلا تدأ ىلا ةنتفلا

 مث ؛ لسأف ًايدوهب ناكو أبس نب هللا دبع وه , ءاعنص لهأ نم لجر
 ةفوكلاف . ةرصيلاف , زاجحلاب أدبف . ةيمالسالا راصمألا ىف لقتتي ذخأ

 سانلا نيب رشني ذخأ ثيح رصم ىف اريخأ ماقملا هب ىهتناو « ماشلاو

 . نيسنلا متاخ ادمح نأ ا ءايصوألا .متاخ هنأو دمع ىصو ايلع نأ

 قحريغب ةفالخلا نأ ناهع نأ داقتعالل لوقعلا 5 نبا أه كلذبو

 , هللا لوسر ىئصو نم

 , ةفوكلاو ةرصبلا لهأ نم مهراصنأ رطب ىلع اسوا تقاك

 نم جرخو . راصمألا ىف تاروثلا تماقو . ةنيدملا ىلإ جورخلا ىلع اوقفتاو

 . ةفيانحم# ينأ نب دمحو ركب ىنأ نب دم ةماعزب ةئامتس هددع غلب دقو رصم

 نب هللا دبع لزع رصم دفو.بلط دقو .ةالولا رييغت راصماللا دوفو بلطو

 تفرصتاف . ركب ىلأ نب دم رصم ىلع نيعو مهلط ىلإ نايثع مهءاجأف ؛ دعس

 هيلعو ناورم طخم باك هديبو داع نأ ثيل ام رصم دفو نأ الإ . دوفولا

 دقو . نيراثلا ىدبأ ىلع برضلاب رصم ىلاو ناهثع هيف نا )0 نامع متاخ

 .نامثع فال ء رصم وهن هريس ىف اداج ناك لوسر عم هطبض هنأ دفولا ىعدا

 ناورم مهماسي نأ هنمراوثلا بلطف .هب هل لع الو هتباتكب رمأي مل هنأ
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 ةيمالسالا راصمالا ىف دنجلا ق”رفت راوثلا زهتناف . نامثع ىلأف , هعم قيقحتلل

 . ًآموي نعل 3 هراد اورصاخو

 رشع ةينامت دعبو . ةفيلخلا نع عافدلل مهءانبأ ةياحصلا ضعب سارا كفو
 ملع اسلف . ةنوعملا بلطي ةالولا نم هريغو ةي واعم ىلإ ناع نك امون
 مراد ومحتقا م ؛ ءاملاو ماعطلا هنع اوعنمو راصحلا اوددش كلذب راوثلا

 ةلئان هجوز تقتاف , هفيسب رخآ هبرضو «؛ ةديدحت ن ,رئاثلا كننأ هبرطو

 ( همم ) هراد اوبهن مث هقنع راوثلا برضو . اهعبصإ عطقف . اهديب فيسلا

 بلاط ىأ ن. ىلع

 ش مدح - جم و هو. بس “و

 هتنبا جوزو "ىنلا مع نبا وهو « نايبصلا نم لسأ نم لوأ لع ناك
 . هتاوزغ مظعم ىف مالسلا هيلع ىنلا عم كرتشاو « ةعاجشلاب رهتشا . ةمطاف

 لتقم دعب ىروشلا لهأ نم راص دقو . رومألا ماهم ىف هريشتسي رمع ناكو
 الو هتسايس نع ضري ىل هنأ الإ . هافاص نامثع ىلا ةفالخلا تلآ ايلف .رمع
 , هتقالخ رخاوأ ىف أمس

 . ةماع هتعيب نكت ملو «٠ ةئيدملا ىف ةفالخلاب ىلع عيوب ناهثع لتق املو
 ةباحصلا رثك أ ناآكو « ناهثع اولتق نيذلا راوثلا دب ىف ةنيدملا تناك دقف
 ةدياط عمبسأر ر ىلع ليلق ددع الا ةنيدملاب نكي ملو ٠ راصماللا ىف نيقرفتم
 كلذ ىلا فضأ . نيرئاثلا فويس امهسأر ىلعو ايلع اعباب دقو ء ريبزلاو
 . مهتايح ىلع افوخ اهوكارت دق ةتيدملا لهأ نم ًاريثك

 اولي نآل نودحلصي ال ناهثع ةالو نأ ىرإ ىلع نأاك - : . ماسر
 دق نكن «كواخ دعاوق نأ نم غرلاب م 0 صف . نييدلسملا تمم راها

 هتسارس فداف ىنأف كلذ نع لودعلاب ةباحصلا ضعب هحصن دقو . تررعت

 اوعياب نيرئاثلا نم قيرف : ابازحأ دكا نيملسملا ةملك قيرفت ىلإ هذه



 دسم ع ق سس

 هسأر ىلعو ماشأا ىف نييومالا بزح وهو ناهثع مدب بلاطي ق.رفو ءايلع
 ةبلاطملا يف نييوهآلا عم قفتي ال ثلاث قيرفو « نايفس ىلأ نب ةيواعم
 نع نكن مل هتعب نأ ربتعيو "لع ةفالخ ىف ضراعي ناك هنكلو ؛ نامثع رأثب

 . ةشئاعو رييؤلاو ةحلط هسأر ىلعو ؛ نيملسملا نم ىضر

 ؛لزعلل اذه نعذبي ملف « ماشلا نع ةبواعم لع لزع : لما ةعقوم

 ةكم جورخم لع ماشلا ىلإ جورخلل دعتسي وه أئنيو ٠ هتب راح ىلع بهأتف

 اوجرخو . ةشئاع اهبيلا تمضناو « ةكمب ريبزلاو ةحاط عمتجا دقو . هيلع
 . ه مب ةنس اهيلع اولوتساف ةشئاع اهسأر ىلع ةريبك ةوق ىف ةرصبلا ىلا

 ًافلأ نيرشع نم اشيج عمجو ةفوكلا ىلا راسو ماشلا مستف نع لع لدعف

 ةشكاع نآل كلذك تيمسو . لملا ةعقوم تراد ثيح ةرصبلا ىلا هب راس

 ترسأو ريبزلاو ةحلط لتقو . ىلعل رصنلا مل دقو . اهل لمج ىلع براحت تناك

 . ةسايسلا نع داعتبالاب ابحصنو؛ةمركم ةزرعم زاجحلا ىلا ىلع اهداعأف : هشئاع

 هعقوم ىف ىلع راصتتا دعب عارتلا رصحنا : ةيواعمو ىلع نيب عازنلا

 ةيواعم بزحو ٠ مشاه ىب سأر لع برح امه ٠ نينث ا نيب زح نيب لمجا
 هنأو «نامثع لتق ىف ًاعلض هل نأب ايلع نويومألا مهنا دقو . ةيمأ ىنب سأر

 ىلع ةيمأ ىنبو مشاه ىب نيب ةسفانملا تداعف « هتلتق ىوأو هترصن نع دعق

 . ىلوآلا امتريس ةسايرلا

 ىلع هب واعم لظ دقف . ةيواعم دنجو ىلع دنج نسب امظع قرفلا ناكو

 . حيص أ ىتهلدعو هتاخسب ابلهأ ءالو بسك ىلع اهيفلمع « ًاماع ني رشع ماشا

 ماظنلا بح نم ماشلا لهأ هيلع رطف” ام كلذ ىلع هدعاس دقو . عاطملا ديسلا

 نورفني نيذلا ودبلا نم مهمظعم ناك دقف "ىلع دنج امأ . نوناقلا ةعاطو
 .ء نيناوقلل عوضخلا نوبأيو ةطلسلا نم



 ا

 لهأ هعمو لاتقلل دمتسا دق ةيواعم نأ ايلع غلب الو :  نيفص ةعقوم

 ثيح ( تارفلا فرغ ) نيفص ىف ناشيجلا قتلاو . هتبراحن راس ماشلا

 رصتني نأ "ىلع داك اف . موي نيعبرأ نيقيرفلا نب برحلا ىحر تراد

 بورض نم صاعلا نب ورمع هركتبا ام الول ؛ برها ىف ةيواعم ركسف ىتح
 مكحت بلطو حامرلا ةنسأ ىلع فحاصملا عفر ماشلا دنج ىمأف  لبحلا

 « ىلع نم هرك ىلع مكحتلا اولبقو لاتقلا اوفقوأو لع دنج عدختاف . نآرقلا

 ناقيرفلا قفتا نأ دعب ماشلا ىلا ةيواعمو ةفوكلا ىلا هشيحب لع فرصناو

 نم صاعلا نب ورمعو لع لبق نم ىرعشألا ىسوم ىنأ مكحت ىلع
 . ةيواعم لبق

 هراصنأ نم ريبك قيرف بلاط ىأ نب ىلع ىلع دع جراوخ لا

 لاتقلا نع فكلا يف أطخأ دق ًايلع نأ نورب اوناكو .جراوخلاب اوفرع

 نأ لع ىأف .نرضنتلا قانون ذأ لأ نسوق باق اوناك نأ دعب مكحتلا لوبقو

 ًاداشف ضرألا ىف اوثاع دقو .ًافلأ رشع ىثثا مهددع ناكو ؛هدهع ضقنب

 قرفل ةأون اوناكف مهضعب رفو مهمظعم لتقو مهلع رصتناو ىلع مج راك

 .دعل اف ترروظ ىلا جرا وخلا

 . بلقلا بيطلا ىرعشاللا ىسوم ىنأ ىلع هتاهدد ورمع بلغت : مكحتلا

 رانك نيل يركلا كرتو ا, واهس, ل2 نيل لك ملغ ةوورطب فلقأو
 قارعلا نيب ) لدنجلا ةمئودب مكحتلا موي ىف برعلا عمتجاو « وح وف
 رقأذ ورم ماق مك ١ ىلع علخ ناعأف ىموهأب |رأ ورع مدقو . . ( ماشلاو

 أدب دقو .نيقيرفلا نيب بورحلا تداعف ,« ةيواعم تيثو ىلع علخ

 دب ىلع ىلع مح نمرصم عازتنأ نم نكمو ةفالخلاب هسفن ىلا وعدي ةبواعم

 . صاعلا نب ورمع



 لهأ هنع لذاختف ٠ ماشلا ورغي نأ كلذ دعب ىلع دارأ : "لع لتق

 , صاعلا نب ورمعو ةيواعمو لع لتق ىلع جراوخلا نم ةثالث مزعف . قارعلا
 مثرييدت باف . نيبلسملا ءالب ردصمو ةئتفلا هذه بيس مهنوري اوناكذإ

 وهو مجام نب نمحرلا دبع هنعطف , ىلع لتق ىف اوحجنو ورمعو ةيواعم دض

 ةفركلا لهأ عيابو ١ ه٠ ةنس ناضمر ١٠7١ ىف تاف . ةفوكلا دجسمب

 ةفالخلاب لع نب نسحلا

 دالب ةيواعم وزغب لع رب نسحلا لع ىلع نب نسحلا

 هببأ نع اولذاخت اك ةفوكلا لهأ هنع لذاختف ؛ هتب راح سورا دارأف قارعلا

 ةفالخلا نع هل 'لزني نأ ىلع ةيواعم عم لاصتو نئادملا ىلا رفف . لبق نم

 ربانملا ىلع ايلع بسي ال نأ دبعتو كلذ ةيواعم لبقف . نيملسملا ءامدل انقح

 ؛ه عو ةنس كلذ مثو . هدعل نم ىروش ةةدلخلا نأ كتي "نأو

 ةفياخ ىلع نيملسملا ةيلك عامتجال « ةعاملا ماعب » ةنسلا هذه فرعتو
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 لس ع سس

 ثلاشثلا لصفلا

 ةيومأالا ةلودلا

 مالهوءدةءره )نع عم

 يع دع ىو ةيمأ ىلإ ةلوادلا هذه لست نايل أ قواشي راكم يستح

 نايفاكو ساششللل هن قع دا ديحمأ هانم ناقو جناددكما
 ونب سفانت اذإ بجعن ال اذهل . فانم دبع نب مشاه ناك م ةعفرلاو فرشلا

 ءادعلا ران ءاكذإ ىلإ سفانتلا كلذ ىدأ دقو شيرق ةسايز مشاه ونب و ةيمأ

 . امالسإو ةيلهاج امهنيب
 قريشلاب او ناتما ةالوأ ةريفعدل' ناكر: .لاخلا نيتك رجا: ةيمأ نك

 لوق نايفس ىنأ ةناكم لع لدي امو ٠ نايفس وبأو برح مهنم « ةدايسلاو

 نمو . نمأ وهف هفيس دمغأ نم » : كم لخد نيح ملسو هيلع هللا لص ىنلا

 فرش وهو . « نمأ وبف نايفس ىفلأ راد لخد نمو . نمأ وبف دجسملا لخد

 ش . دحأ هلش ُ مظع

 شويجلا دحأ ركب وبأ هالو ىذلا نايفس ىنأ نب ديزي اضيأ هدالوأ نمو
 ةرواعم فاخأ لوو“ وشو رع هلو مه ؛ ماشلا مصتفل انقيرا ىلا طوال

 ناك ام ةيواعم ىلا رميع فاضأ ديزي تام املو . ةيماشلا دالءلا نم اهيلو ام

 ىف ةدايسلا ةيمأ تيبل ناك اذكهو . ابلك ماشلا ناهثع هالو مث , هيخأل
 . مالسإلا ىف ةدايسلا هل تناك م ةيلهاجلا

 نايفس ىنأ نب ةيواسعم
 (مديعد كك حو هدعس18)

 « ىرخأ ةراث ةديكملاو ةسايسلابو ةرات فيسلا دح ةفالخلا ةيواعم لان

 ناك ىذلا مكحلا ماظن هتيلوتب يبقا دقو . مهنم ىضرو نيملسملا عاجاب ال

 هيشأ ناك ىذلا محلا كلذ « نيدشارلا ءافلخلا دبع ىف ىروشلا ىلإ دنتسي



 حبا اش

 . ىنارو كلم ىلا ةفالخلا تلادتساو ؛ ىروهملا ماظنلاب

 :ءانشلا دالب ف نافؤرلا انقل لا مكحلا ظنب ةيواعم رثأت دقو

 ةطرشلا ماقأو « كلاملل ارب رس ذختاف مهتمأو كولملا رهاظم لكب هسفن طاحأف

 ابيف لص, حبصأو . ىلعل ثدح ام ًافوخ دجسملا ىف ةروصقم ىنبو . هتسارحل

 .فويسلاب هسأر ىلع سرلا ماق دجس اذاف « سانلا نع ادرفنم

 ” بلا صورا و ممول تهد وم اع اك
 حبك نأ تافصلا هذهب عاطتسا دقو . هوركملاو ىذآلا ىلع ربصلاو ملحلاب

 0 جاستلاب رهتشا اك ٠ ةصاخ ةعيشلاو جراوخلاو ةماع سيملسملا حامج

 ؛ ىحيسملا « نوجءرس ه ىلإ ةلودلل ةيلالا رومآلا دنسأ هنأ كلذ لع لوي

 لدعلا هنفاةنذلا .لهأ فرغو::لذالالا اهترخ قاوعلا قف ةننينك ددجو

 . ةصاخلا مهتاموصخ ىف هيلا نوأجلي اوناك ىتح زيحتلا مدعو

 ةيواعم دهع ىف وتفلا

 دالب ىتح اقرش ةلودلا كالمأ ةيواعم دم : قرشملا ىف حوتفلا - ١

 وحس رمت ربعف . ناسارخ دالب نافع نإ - نب ديعس ىلوو « دنسلا

 27 داقرع“ ىلع ىلوتس

 دالبلا ىلع ريغت ةيطنزيبلا ةلودلا تناك : نيمطن نيملا دض برخلا ل «

 ىلا وعدي اماظن كاذإ عضوو ءارحبو ارب اهوزغ ةيواعم بترف . ةيمالسالا
 ماظنلا اذه فرعي ناكو . افيصو ءانش مبنيبو هنيب برحلا رارمتسا

 ةينيمرأىف نييطئزيءلا لع ةي واعد شويج ترصتنا دقو . فئاوصلاو يتاوشلاب

 ريثكلا ازغ ةنيفس ةئاعبسو افلأ ماشلا لوطسا غلب و . ىرغصلا ايسآو

 ضعب و' سدورو صربق ىقريزج متفو طسوتملا ضيبألا رحبلا رزج نم

 ش ..لورالا رح نئازج

 ١ لإ فوع نب نايفس ةدامقب انتك اشيج 4 وأعم ريس ه عرب ةنس ف و



 هد جهود

 . ىراصناللا هللا دبع نب ةلاضف ةرمإ تحت الوطسأو ؛ طلخا

 مورلا دالب ىف نودلسملا لغوأف « ةيواعم نب ديزب هنبا ةلخلا ةدايق ىلوو

 . امنوصح ةعانمل ابحتف نم اونكمتي مل مهتكلو ؛ ةينيطنطسقلا اورصاحو
 مهدنج نم ًاريثك اودقف نأ دعب ماشلا ىلإ ةدوعلا ىلا نوملسملا رطضاف

 ىذلا ؛ ىراصنالا بويأ وبأ راصحلا كلذ ىف تام دقو . مهتفسو

 نآلا ىلإ رازن هربق لازب الو ؛ بري ىلا رجاه نيح هتيب ىف يلا لو

 ةيواعم هجو ه هم ةئس قو . ةيئيطتطسقلا ىف همساب روبشملا دجسملاب

 ةيواعم تامو نيتتس راصحلا' لظو . ةينيطنطسقلا راصحل الوطسأ

 ىف نويومالا ءافلخلا" ىضم ولو ..٠ ةنيدملا هذه راصح ىلع نوملسملاو

 .. خيراتلا هجو ريختلو اهوحتفا ةيواعم لعف 6 اهراصح

 برغملا دالب عفان نب ةبقع ةنواعم ىلو : ةيقب رفإ برح ل <

 ء« سنوت دالب ىلا برعلا كالمأ دمو مورلا ىلع رصتتاف ٠ 1ظ008

 اذا مالسالا نع نودتر اوناك مهنكلو , ربربلا نم ريثك هدب ىلع ملسأو

 . دنجلل أرقم نوكتل ناوريقلا ةبقع ىببو . نيملسملا دنج مهقراف

 نمدبعلا ةيالوب ديزي هبال ةيواعم دبع هى. ةنس قو حب# ديعلا ةنالو

 عملا مالا طبل ضقنوا اناوو راسم داود .قالقت كلة عد ماع
 ةيواعمنأ ديب .هدعبنم نيملسملل ىروشرمالا كرتب نأب لع نب نسحلا هسفن
 .كلذ ىفالتي نأ دارأف «هلبق ءافلخلا ةافو بقع نتفلاو عاذنلا نم مان ارق
 . هج. ةنس هتافو دعب تاروثلاو نتفلا مايق ىلا تدأ دق ةسايسلا هذه نأ ريغ

 ةيواعم نب ديزي
 هس  همىءاوه #5 س6

 .ةفالخلا هتملوت لبق هال م جوزت ةيودب ةأرما نم ةيواعم نب كف زب دإو

 ديزب بشف . ةيدابلا ىف اهلهأ ىلا تداعو قشمد ىف ةشيعملا لمتحت ملف



 د مهو دل

 نك و : رعشلا دي اغلب اديصق اعاجش ودبلا ةشيعم نم همأ هتدوع م ىلع

 هنكح نع ضرب ملف ؛ ىهالملا ىف اسمغتم املاظ نراك هنآل , ةفالخلل الهأ

 ءريبزلا نب هلل دعو ىلع نا نيسحلا مهممدقم قو 3 ةباحصلا هوجو ند ريع

 نب نيسحلا ىلا قارعلا لهأ نم ةعامج بتك ( ه5 ) ءالبرك ةعقوم

 و كاذب رتغاف ٠ هنرصنل مدا دع اوربظأو ,ةفوكلا ىلا هتوعدب ىلع

 ددع 0 مها جرخف 5 لبق نم هو هيأ عمم ةئيدملا هذه لهأ هلعف مب نييعل

 قارعلا لها نم لوا هيلا م ملف 6 ءاليزك د غلب ىح نين اعلا نع ديزبال

 دهشتساف ىلع نب نيسحلاو دايز نب هللا ديبع شيج نيب برحلا ىحر ترادو
 ورغالو نيسحلا لتقل هن زحح كيزي ربظأ دقو هيارهشو 77 مطقو نيسحلا

 كباب ا كقو ٠ هب رفظ نإ نيسحلا نع حفصي - ُ 0 ٠ قب ةاضوأ دقف

 . نيززعم نيمركم زاجحلا ىلا مهلسرأو هتي او نيمللا كلوا ىلإ

 اهريخ ةامو ناكم لك ىف ءاليرك ةعقاو ىدص ىود : زاجحلا ةروث

 نيذلا ىلع راصنأ ) ةعيشلا فوفص تدحوتف . انزحو اعزج نيملسملا بولق

 ةيمأ ىببل نيملسملا تقم دادزاو ( ةفالخلاب هدالوأو وه هتيقححأ نور اوناك

 ةنتفلا ران ريبزلا نبا ىكذأو . نيسحلا لتقل ةنيدملا لهأ نزح دقو . مبمكحو

 ديزي لماع اودرطو ه <م ةنس ابلهأ راث ىّتح ديزي ةالو دض ةئيدملا ىف

 ماشلا دنج نم اال دبي مهلا ثعسف 5 ةيمأىنب نم أم ناكنم ىلع أوقيضو

 ( ةنيدملا لانش ى) ةرحلا ىداو ةبج نم ةنيد ارصاخل 5 ةيهع نب ملسم ةداقب

 .بلسلاو ببنلاو لتقلا ىف هدنجو وه فرسأو . مايأ ةثالث ابحابأ مئامحتفو

 ةنيدملا لهأ عاضخإ نم ةبقع نب ٍلسم غرف امل (ه 54) ةيعكلا وزغ

 . ابلهأ هعبتو ةفالخلاب هسفن ىلا رييزلا نب هللا دبع اعد ثمح ةكم ىلا هجوت
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 منن جالا اس

 نيقيرفلا نيب لاتقلا ىحر ترادو . هعابتأ ىف ريبزلا نبا هبلا جرخف

 ما درو مث. ةنعكساا نم ءزج قرتحاو

 . لاتقلا ن

 ىصوأ دقو . ديزي دهع ىف نوملسملا اهب بكن ىتلا بئاصملا ىه هذه

 ابنت ىلأ عب , رطلا لع 0 هيو أعم هتيأ ىلا ةنالخلاب هتافو لق كيب

 هّض را ةفالخلا نع لزز مش أمري نيعب رأ أبمف لظف نايفس ىأ نا ةيواعم

 اوبحأ نم نوراتخم نيدلسلل ىروش رمآلا كرتو

 كلا نب ناو
 مديو س ةمسر/م هما د4

 اوناكو « ىفاشلا ةي واعم دعب ةفالخلا هنولوي نميف ماشلا لهأ فلتخا

 ةدحولا هذ ته نأ ريغ . مهكسامتو مداحتا لضفب اهتوقو ةلودلا بصع

 ةيواعم نب ديزي نب دلاخ ىلإ قيرف لاف . اطاصوأ تككفت نأ تثيل ام

 .ةيم 0 محلا نب نا وره ىلا رخ ا

 . مهيدي نم ةفالخلا عيضت تداكو مهسفن ع نويوماألا كلذب مسقنأ

 ١ 90007 نملاو قارعلاو زاجحلا ىف رييزلا نب هللا دبع عيوب كلذك

 . رظنلا ديعب ًايسايس رييزلا نبأ نكي ملو . هي بلا ماشلا لهآ ضعب مضنأ اك

 اذإ هل ةعببلا ذخأي نا ةكم ىف نيبومأللا دئاتريغ نب نيصحلا هيلع ضرع دّقف

 اهدجي زاجحلا دالب ىلا ديعي نأ دارأ هنأل رييزلا نبا ىنأف ؛ ماشلا ىلا لقتتا

 7 ميلهش عمجن منوي ومآلا نكمتو ةصرفلا عاضأ كلذبو . ةفالخلا زكرم ابلعجو

 100 هتخوخشو هنسل هع ةنس ملا ناورمش الخلاب وعبابو

 ناسفانتي ناتفيلخ نيدسملل راصو ؛ناورم تسب ىلا نايفس . ىأ تيب نم

 .قشمد ىف ىومالا محلا نب ناورمو . ةكميىف رييزلا نب هللا دمع : ناطلسلا

 ًاشيج رصم ىلا ثعبو . ماشلا يف ناورم دبع ىف نئفلا ترشتنا دقو



 مس قو سس

 ىلع لمعي هنكح ةدم ناورم ىضقو . ريبزاا نبا لماع دي نم اهيلع ىلوتسا
 لبق ةعيبلا ذخأ دقو . رهشأ ةعست نم رثك أ ةفالخلا ىف لظي ملو . كلم ديبأت

 زيزعلا ديع هنبال م كلملا دبع هنبال هتافو

 ناورم نب كلملا دبع
 مالءو هوو هرك سام

 تداكو ,مكحلا نب ناورم ةافو دنع ةيومالا ةلودلاب راطخألا تقدحأ

 ىذلا ناورم نب كلملا دبع امل هللا حاتأ نأ الول . نتفلاو تاررثلا اهقزمت

 ىف كلملا دبع ذخأ دقو .روماأألا فيرصت ىلع ةردقلاو*لقعلا ةحاجرب زاتما

 0 عبس هتفالخ ىلع ضع 1 , هئادعأ ىلع ةراغلا نشي هدهع أدم

 هدبع نم ىقب ف مالسلا داسو لا وحاللا تأددو رومالا هل تماقتسا

 ,هدالوأ نم هدعل ءاج نم دبعو

 كاملا دبع تضرتعا ىثلا تايومصلا

 .ناسحلا لئقمدعب ةيمأ ىب ىلع مبقنحو نيمل لا طخس رماه 7 : ةعيبشلا 21

 اوباتو نيسحلا مهنالذخ ىلع اومدنو ه هةنس ةفركلا ىف ةعيشلا كرحت لعق

 . تارفلا رب نع زرق لعن ردلا نفاه انج اوراجوي ا كفاع
 ناورم نب كلملا دبع ميعلإ ثحبف . نئادملاو ةرصبلا ىل اهأ نم ريثك مج قحلو

 غرشب دكي لو . . مهمزوف دايز نب هللا ديبع مبسأر ىلع لتاقم ليلأ نطيل

 راتخملا ةماعزب ديدج ىعيش بزح ربظ ىتح وكلا لمأ ة ةروث نم دايز نبا

 .( هيلع جرخ مث ريبزلا نبا لبق نم قارعلا ىلع ًايلاو ناك ىذلا ) ديبع ىنأن با

 .:هلتقو راتختا همزبف داي ز نيا هيلإ راسف

 38 مق رعلا لع بعصم هاخأ ربيزلاو رب هللأ دنع 0 م : ريبزلا نب هللا دبع #

 لتقو (ه "ا/ ةنستستن هلتقو هةمزهو راتخن نم اهصالختسا ىلع لمعف

 ه0 م . هلاجر نم فالآ ةعبس



 دس معاد

 امثلا لهأ رم فيثك شيجب اذه هيقلف . كلملا دبع ةب رام ىلع مزع 5

 9 هام ةنس لتقو بعصم ىلع ةرئادلا ترادف « ةريزجلا دالبو رصمو

 . كلما دبع ىلإ مهمامضناو هنع قارعلا لهأ

 ريبزلا نب هللا دبع ىلع ةراغلا نش قارعلا لهأ بتاج كلملا دبع نمأ امو
 َقدَض را ىف هرصاخل ؛ ىئقثلا فسوي نب جاجحلا هير بدنو ؛ زاجحلا ىف
 ىتح اهم لظفةماعلا و نهلا وزأ اجلا املاك ديعملوف , هع ةئسهلتةوهيلع

 له اع ةددم

 قبب لو نيطسلفو ماشاا ىف كلملا ديعل وجلا افص ال: جراوخلا كا م

 هذه عاضخال فسوب نب جاجحلا بدن « قرشملا ةهج الإ هلاي قلقيام همأه

 امف نيب ةيطخ ايلهأ بطخو اهدجسم لخدو ةفوكلا ىلإ راسف 7 ٠
 7 وقي هتبطخ ادي دقو قا رعلا لهأ ,ناتيسا و هنمفتي وهز ايكو ةتتمايش

 ووزعت :ةياعلا عضأ ىتم ايانثلا عالطو الج نااانأ »

 ناوي 4 ايفان كاسر تمت دق اونو قرأ ىإ 1 ةفركلا لهل اي
 للا مئاعلا نيب هامدلا ىلإ رظنأ ىنأكو « امحاصل

 ىف فاتخت ال ةبطخ اهف سانلا بطخو ةرصبلا ىلا ج -اجحلا راس مث
 ىأ نب بليملا ةنواعمل ىضم مث نمو . ف وكلا ىف 0 نع اهامرمو 55 -
 . , مهنم قرشملا رهطو سرافو قارعلا ىف جراوخلا عاضخإ ىف ةرفص

 ىدأ دقف :هراصنأ ىلإ ت دعت لب ةيمأ ىب ءادعأ ىلع جاجحلا ةدشرصتقفت ملو
 هئاليتساو هيلع هجو رخمملا رهنلا *ار وام دالب ىف هيئان ثعشاللان با هتلمأعم ءوس
 جاما رد ةعقومُف همزهو جويخلا هلتاقف , ةرصبلاو ةفوكلاو ناسازخىلع
 ًاضيأ فرسأ م , جاهلا ريد ىرسأ لتق ىف جاجحلا فرسأ دقلو . قارعلاب
 قارعلا دالب 006 اذكهو . هودعىلع هورصن نا. لاومآلا ,اطعإ ىف
 .ناورم ن كلملا ليع ناطاسأ قرشملا دالب نم هاللاوأ هو



 كلملا دبع لع جرخ ما. م ل: كيعس نب ورمم جبور خ سس ع

 دبع هذ وذ ةلخلا لإ ةيعق:» نضاعلا نيددعس ني ورتع وهو ةتبي لهأ دخأ
 ىضقو . اوقرفتف , هباحصأ ىلا هسأرب قلأو هلتقف هنم صاخت نأ ثبلي ل مث

 يف ماسقنالاو قاّشلا روذب نم ديعس نب ورمع هرذب ام ىلع كلملا دبع كلذب

 | فوم ا (عينبلا

 ىف تماق ىتلا نئفلا ىلع كلملا دبع ىضق : كلملا دبع تاحالصإ

 رشتناو . لاوزلا ىلع تفرشأ نأ دعب ةيومألا ةلودلا دلا ماعد تدطوتو ٠ ا
 ربتعي اذه و . هاياعر ريل لمعلا لع هبأدو هتظفي لضقي داليلا ىف نماللا

 1 ,ةناومألا ةلودلل قاثلا سس
 ةلمعلا برضف .٠ ةيبرعلا ةغيصلاب ةيلالاو ةرادآألا كلملا دبع غبص دقو

 كلملادبع أشنأو . ةيطئزيبلاو ةيسرافلا ةلمعلاب نولماعتي سانلاناكو , ةيبرعلا
 ةفيلخلا مسا ةيمالسالا ةكسلا ىهجو دحأ ىلع شقنو ؛« قشمد ىف برض راد
 « هللا الإ هلإ ال ١ رخآلا هجولا ىلعو

 كلما د دبع لقنف . ةيمورلاو ةيسرافلاب «( ةيلأملا ) جارخلا ناويد ناكو

 الإ ةيبرعلا ىلإ لقني لف رصم ناويد امأ ) ةيبرعلا ىلإ ماشلاو سراف ناويد
 ءارو نم ةيبرعلا ةغللا تدافتسا دقو . ( كلملا دبع نب ديلولا هئبأ دبع ف

 ءااو ءايدألا كلملادم م دقو . ةضايرلاو باسحلا اذن عفا كلذ

 . ًاحيصف ًارعاشو اغيب ًابدأ ناك دقف ورغ الو

 لمع ناكو . ليخلا ريسل تاطحم هل لعجو ديريلا كلملا دبع مظن دقو

 أقنأ اك. ملاقألا ىف ثدحي امم ةفيلخلا رابخإو لاهلا ةبقارم ديربلا بحاص
 ملاظملا ىضاق راتخ ناكو . بسحلاو هاجلا ىوذ ىدعت فاقيال ملاظملا ع

 اهميقي ىلا اياضقلا ىفرظنلا هيلا ناكو ؛ نيدلا ىف هقفتلاو عرولاب اورهتشا نم
 لامع ىلع وأ فاصنالاو لدعلا قيرط نع اوداح اذا ةالولا ىلعسانلا
 . بئارضلا عمج يف اوطتشا اذا جارلا

 .*ارديشل



 "مس تال دوم

 . ةرخصلا هيق ةامسملا سدقلا .ةبق ديشف .٠ ةراععلاب كلملا دبع ىنع كلذك

 سدقملا تيلإ ةرخصلا دق

 دبعلا ةيالو تناكو . ةئمس نيرشع ءاهز كح نأ دعب كلملا دبع تامو
 هيدإول ةفالخلاب كللملا دبع دبع ريزعلا دبع تام ايلف . زيزعلا دبع هيخالل

 ىلوت دقن: كواملا انأ كلملا دبع نزتخولا سسنو.: ناملس مث ديلولا

 . ماشهو ديزيو ناملسو ديلولا مت ةعبرأ هدالوأ نم كالملا

 كلملا دبع نب ديلولا
 مالاو ا, .هنرهةوج مك

 ةيومالا ةلودلا ةعقار عسس وف , مودهو ءاضرو رسب دهع هدهع نأك

 . ةرامعلا نف ةصاخن و « ةيمالسالا نونفلا همابأ ف ترهدزاو . ًابرغو ًاقرش

 ددجو . ىشمد 2 ىومالا دجسألا أبنم 5 رئاهعلا نهرشك ه0 ريهج ُْق ددشو

 ىودنلا دجسملا ءاد

 لاوحأب ماهتهالاو « نيزوعملاو ءارقفلا ىلع فطعلاب ٍديلولا رهتشا دقو
 ىلع انلدب ٠ رمهاض سم مال فيفحت ىلع لمعلاو مهحلاصم ىلع رهسلاو ةعرلا



 سس ما/ دل

 م امداش دعم لك ضطعأ هنأ 13 نيموذجملال تاطعأ صصخ هنأ كلذ

 5 هتحأر ىلع رهسإ اليا ربيرض لكو هرمأب

 يقشمدب ىومألا دجسألأ ةروص

 ىلإ حوتفلا دبع ةداعا ف لضفلا عجري -: ديلولا دبع ىف حوتنفلا

 . ةيومآلا ةلودلا عوبر ىف هتيولأ ترشتنا ىذلا مالسلا كلذ

 ءارو ام دالب قرشلا ىف ديلولا شويج تزغ :.قرشلا ىف مسوتفلا - ١

 نم امهئاكس لجو) دنقرمسو ىراخت ىلع تلوتساو ؛ سم نب ةيدنق ةدايقب رهنلا

 ريثك قاتغاو قيضلا دودج مخاتت ةيبرعلا ةلودلا تحبصأ كلذو . (كزتلا

 ٠ مالمسالا كرتلا نم

 ترخلا دالي ىف :اناشا ضاحوتفلا مظعأ ناك - : برغلا ىف حوتفلا 3

 لبق ةيقيرفإ لامش دالب تئطو دق نيملسملا مادقأ نأ نم مغرلا ىلعو . ىصقألا

 دالبااهذه تناك دقف , ناكرأألا عزعزم ناك مهزك زم ناف « ةنس نيثالثب كلذ

 م نيذلا برعلانم منال ىلع اوطخس دقو . ربربلا نم ماوقأ اهنكسي ةيلبج



 سس جر#ب مس

 نمةيطنذيبلا ةلودلا تناك و .دؤسملل ديسلاةلماعملب ريظنلل ريظنلا ةلماعم مجولماعي

 نعسان ىدوم لولا ودق و لالاو نقلا مهدمت و مهر زأ دشتم ارو

 ذوفن ىلع ىضقو . ه و١ ةنس ىصقألا برغملا دالب عضخأف « ةيقيرفإ لاهش

 ادعام) ىسلطالا طيحملا ىلا ةيبرعلا حوتفلا دمو دالبلاهذهىف ةيطنزيبلا ةلودلا

 . تاهجلا هذه ىف مالسالا رشنو « ( هتيس ةئيدم

 هالوم ريصن نب ىسوم لسرأ ه وب ةنس فو : سلدنالا دالب حف

 ءطوقلل ةعبات تناكو , سلدنألا دالب ىلا ( ريربلا داوق نء ) دايز نب قراط

 ىمومو وه دالبلا هذه متفو . نآلا ىلا ةمساب فورعملا قيضملا ربعف

 : . ريصن نبأ

 كلملا دبع نب ناملس

 ”مالزال تالإه زر ه هو - 85

 ىلإ كلذ برستو « كللل ديع.نب نايلس مايأ خنبلاو فرتلا بد
 . مهضعيل ديكلا ىلع لمعو ةالولا ضعبل ناهلس برحتو .ءارمالاو ةالولا

 دالب مناف ملسم نب ةبيتقو . قرشملا دْئاق بلهمملا نب ديزي مهنم لان نمو

 عجريو . قارعلا ىف جاجحلا ةيسأ و قتلا حاف مساقلا نب دمعو «ربنلا ءارو ام

 ديلولل ةبيتقو حاجحلا ءارغإ ىلإ جاجحلا دالوأو ةبيتقل ناملس ةهارك ببس

 لامش مناف ريصن نب ىسوم نم لان انك . دبعلا ةيالو نم ناملس لزع ىلع

 هعمو دلسلولا ةفيلخلا ىلإ باهذلاب لجعت هنال ء سلدنالا دالبو ةيقيرفإ

 .ديلولا تومي ىتح ءاطبالاب ناملس هيلإ بتك نأ دعب متانغلاو لاومآلا

 رحب ىلع ) ناتسربط معتق هدهع ىف مت د: ناملس دبع ىف حوتفلا

 ,ةينيطنطسقلا ةنيدمرصاح ا5قرشملا دالبريمأ بلبملا نب ديزي ديلع(نيوزق

 , كلملا دبع نب ةملسم هيخأ ةدايقب اهمل] ةلمح زبج نأ دعب ديلولا قوت دقو

 نك افاد ىرعلا لوطسألا ناكو . ةلجلا هذه لاسرإ ىلع ناملس لوعق



 هد جهلا

 ىلإ ىل طن زببلا 10 وع ) معلا دلو لاك |١ءرد66 لمحت ةئيفس 1/6

 "خا كلملا ف عمطي َْن اكو 3 قمل قو 2 نيملسملا شيج

 ىدح 3 هنيدم ولت ةسشادم ىرغصلا أ سأ ,آ دالب ىلع راو نوملسسملا

 قرعلا لوطسألا مهب قحلف . ةينيطنطسقلا راوسأ ىلإ اواصوو رحبلا اوربع
 نأ ريغ . ةنيدملا راصح ىف مبعم كرتشاو « ةي رصملاو ةيماشلا روغثلا نم

 . ًاروطاربما هسفن لعجو نيملسملا فوفص ىلع جرخ نأ ثبل ام اذه ويل

 . مهنفسب ويل عقوأف «رحبلا ةيحان رم ةنيدملل نيملسملا راصح دتشاو

 3 هر شيلا نم كلهو 3 6 اك ةيفيرغالا تاقارحلا 8 تختفذ

 ماشلا ىلإ اهجاردأ ةلملا تداعو . تاوقالاو نؤملا تدفنو

 زيزعلا دبع نب رمع
 ماالكع - الاال ثم ه 4 - ٠١١)

 , هدهزو هلدع ُّى بأ اطول نب رمح زيز عل كيع نار ريش َن ولسا ريدعلا

 ب باطخلا نب رم نب مصاع تنب ههأ تناك دقق 3 كاذ قاسي الو 5

 0 عرولاو دهزأأ أهنم ةريثك تافص باطخلا نب رمغ هدج نع ثرو

 ,ديلولا هنباو كلملا دنع دهع ىف زاجحلا دالب ىلوث دقو . نيدلا ىف هقفتلاو

 .ىونلا دجسملا لب محب مت مهدد ىللعو

 ةالولاىلوو ناهلس ةالوزيزعلا كيع ند رم فرص :ةيلخأ دلأ 3

 كيفلت مييلع مرح 5 همامأ نيل وئسم مبلعخ 3 ميتطلس ليش و مم ردقم بس

 نس ءاطعلا ُْق ةتاواسم هلدع ةلثمأ ندهز هتقفاوم دعل اللا مادعالاب محلا

 سوءرلا ةبزج زيزعلا دبع نب رع عفر دقو. نييلسملا نم ىلاوملاو برعلا

 همست ءارج ند لاملا تل رع هل وكشي مهد ىلاو هيلا بتكف 0 ملسأ نمع

 عض » : رمع هيلا بتكف . ملسأ نم ىلع ةيزجلا ءاقب هيلا بلطيو ةسارسلا

 ملسو هيلع هللا ىلص ًادمم ثعب امنإ هللا ناف . كيأر هللا حبق ؛ لسأ نمع ةيزجلا '

 2.6 :انباج ةمعبب لَو ايداه



 ع يد

 ىنأ نب ىلع نعل همي رحت ةعيشلا ءاضر زيزعلا دبع نبا رمع ب " أ امو

 ؛ ا

 شيجلا مدقتساف ٠ حتفلا ةسايس نع رمع لدع ٠ ةيجراخلا هتساس

 كولمب ىلإ لشرلا لسرأف..مالسالا رعت لع لبغو « ةنيطلطسقلا رصاخلا

 لخدتي ال نأو ةيزجلا نم مهفعي نأ ىلع مالسالا مهماع ضرعي دنسلاو دنهلا

 عمو كرتلا نم رهنلا ءارو ام دالب كولم عم كلذ لثم لعف اي مهالقتسا ىف

 . دنهلا كولم رثك ا مالسالا قنتعاو ممرثكا هل باجتساف ؛ ةيقيرفإ قرربلا

 مالذ# اكره اله ش

 تماقو . همايأ ىف ةلودلا تسكتتاف « رمع تاحالصا قفو ليزي .رسيإ مل

 ىلاو ةرفص ىنأ نب بابملا نب ديزت هيلع جرخو ٠ برعلا دالب ق تاروثلا

 . راسف . زيزعلا دبع نب رمع ةافو هتغلب نيح نجسلا نم رف دقو . قرشملا دالب

 ريثك هيلا منعنا ثيح ةفوكتلا ىلا ريسلا لصاو مث ءاهلاو رسأو ةرصبلا ىلا
 كلملا دبع نب ديزي هيلا ثعب هتكوش تدتشاو هرمأ ىوق امو .نيلهألا نم

 ماشه هوخأ هفلفع , هلتقو بلجملا ن. ديزيب عقوأ مظع شيج ىف ةلسم هاخأ

 ءرظنلا دعبو ةسايسلا نسح رهتشا ًافيفع املح لقعلاريرغ ناكو ه ١٠ه ةنس

 داق كالا كيمو انو اناا يأ كم ننال نإ لاف

 .جورخلا ىلع نيدباعلا نيز ىلع نب ديز ةفركلا لهأ ضكرح هدبع يفو

 دمحم نب فسوي هبراخل . أفلأ رشع ةسمخ ءاهز مهنم هعبتو . ماشه ىلع جرخف

 ىتح ليلق رفن ىف براغ . هولذخو هنع ديز بادأ قرفتو . ةفوكللا ريمأ

 جرخ تاونس ثالث ابف ماقو « ناسأر خ ىلا ىحي هنبا رفو هرب ةنس لتق

 ' ىلإ ىحي سأ لآ دقو . ريك ددع هعيابو ءه 8١ه ةنس ةفيلخلا ىلع اهدعب

 .قرحأ مث بلصو هسأر زحو لتقف « لبق نم هببأ ىمأ هيلا لآ ام



 'دقف . متفلا ىف عسوتلاب ماشه رصع زاتما -: ماشه دبع ىف حوتفلا

 ناكو . زاقوقلا ىف كرتلاو « ىرفصلا ايسنآو ماشلا دودح ذنع مورلا براح
 دالب ىف برعلا دنج لغو هدبع ىفو . ةكلاملا ةرسآلا نم داوق شيجلا دوق

 برعلا من لفأ انهو, انت رق ولج ىف روت ةئيدم ىلا اوله و قع ىتاذبأألا

 101155 روت وأ هزات عدو هييتاوي ةءقومىف ةركذم ةيزه لترام لراش مهمزهو

 ىف ةمساملا عقاوملا نم ةعقوملا هذه دعتو .ابر وأ بلق ىف مهمدقت نود لاحو

 أنروأ ىف جيراتلا هجو ريغَتَل ةعقوملا هذه ىف برعلا رصتتا ولو : خيراتلا

 ىخرؤم ضعب هيلا بهذ ام ىلع , اهتاعماج ىف سردي ف”ارقلا حبصاالو

 . سلدنالا ىف برعلا نع مالكلا دنع قأبس اك . ةجنرفلا

 ىف تاونقلا رفحو ضرألا ريمعتب ماشه مها سب ماشه تاحالصا

 ماشه ناكو . ةفيطقلاو ( ريرحلا )زا ةعانص ترهظ همايأ ىفو . ةكم قيرط

 ىنع اك, ءافلخلا نم قابسلا تابلح اهل ماقأ نم لوأ وهو ؛ ليخلاب افلك

 . دنخلا سبالمو برحلا ددع ةعانصب

 ىلا اذه . مب ليكتتلاو نيبولعلا نم ماقتنالا ىف هناعم] هيلع ذخؤي اممو

 . لخبلا ةدشو عبطلا ةنوشخو ةظاغلا نم هنع فرع ام

 ةيوماالا ةلودلا طظوقس

 ةيسابعلا ةلودلا مايقو

 ديزي نب ديلولا .ىلوت دقف . ماشه دعب ءانفلا ىلا هيومألا ةلودلا تعرسأ

 ىصاعملا .نه يكترا ةريسلا يس ناكو . ه ؛؟؟ ةنس ةفالخلا كلملا دبع نبا

 هيلع اوعمتجا ىدح مهتهاركراثأو مهلا انس نيذلا هدب لهأ نياك بضغأ ام

 بد امبمايأ ىفو . كلملا دبع نب ديلولا انبا مهارنا مث ديزي هفاخو . هولتقو



 ةالوأو :نيفانبلا رهو هلاشتوت دقاق ةلوقلا مسج ىلا لالحتنالا

 ناسارخ دإلب ىف ( :ىننلا مع سابعلا

 ناكو ةيمأ ىبب ءافلخ رخآ ( ه1؟9/) دمح نب ناورم ةفالخلا ىلوت مث

 ؛ هدبع ىف لقالقلاو نتفلا تراث دقف . ظحلا *ىس ناك هنأ الا , ةيهاد اعامجش

 داك ام هنأ ديب . نيلاو تومرضحو نيطسلفو ةريزجلا ىف جراوخلا رشتناو

 عوقوب مهرمأ فشكنا دقو . سابعلا ىيل ةوعدلا ترهظ ىتح مهنم غرفي

 ىلا ( نايعلا دلو نم ) مامآلا مهاربأ هب ثعب دمح نب ناورم دي ىف باتك

 ىلع ضبقلاب ناورم رمأف . قارعلا ىف هل ةوعدلا رشني ناك ىذلا ةءلس ينأ

 هي وخال ةفالخلاب هتوم لبق مامالا ريهارلا ىصوأ دقو . هلنقو هسبحو « ييهاربا

 . ةفوكلا ىلا ليحرلاب هلهأ رمأو , رفعج ىأ مث سابعلا ىلأ

 ع ااهدعبل مهن وعدل ازكرم ناشارخ دالب ن ويسايعلا راتخا امناو

 رين نم نيرمآلا اوساق دق ابلهأ نآلو . ةيومآلا ةفالخلا ةرضاح قشمد

 .نييوماللا

 هيتوأ ام ( سابعلا ىب راصنا دحأ ) قاسارخلا سم وبأ عاطتسا دقو"

 وع 2 دالبلا هذه ىف ةيبرعلا لئابقلا نيب قرفي نأ ةرامملاو ءاهدلا نم

 لبق نيالا هذهتورمأ ناس قري ربشت توا ناسارخ ىف برعلا ةرلك عامتجا

 . همزهو ةيمأ ىبب

 ةفوكلا لخدو قارعلا ىلاراس ناسارخ لبع سم وبأ ىلوتسا نأ دعب

 . ةفيلخ حافسلا سابعلا ىفأب ىدانو

 هيقلف « دمح نب ناورم لاتقل ىلع نب هللا دبع همع سابعلا وبأ بدن دقو

 .نورشعو ةئام ناورم عم ناكو .٠ ( قارعلاب رهن ) بازلا فافضىدحإ 0:

 00 و ةلجد رهن ناورم ريعف هللا دبع مهب م قا

  قشمد ىلا مث ناترح ىلا راسف ,روبعلا نم هوعنمو رسجلا ابلهأ 9

 هعبلت ل طاطسفلا ىلا لصو ىح هدراطي هللا دنع لاز امو



 حش ب تش

 زتحاو هلتق ثيح مويفلا ىف ريصوب ةيرق ىف هقحاف ٠ ىلع نب ملاص هيخأ ىلا

 5 ةفوكلاب حافسلا ىلإ هلسرأو ةضار

 .نوصح قو نييسايعلا راعش دوسألا علا فرفر دش نب ناورم 2 زمو

 1 4 هيد ةيسامعلا ةلودلا تماقو قشمد

 ةيوم الا ةلودلا طوقس بابسأ

 ةيداعملا رصانعلا حبك نأ عاطتسا دقو . فيسلا دحب ةفالخلا ةيواعم لان

 ةميق نم ضخلاب هماّها هيلع ذخؤي هنأ الإ ٠ ةعيشلاو جراوخلا مزهيو هل

 ىلإ فضأ . ةعيشلا رودص ىف نارينلا ى ذأ امم :رباملا لع بلاط ىلأ ن ىلع
 مالا كرتب .نرأب ىلع نب نسحلا :هسفن ىلع هذخأ ىذلا دعولا هفلخ كلذ

 .ةعقاو ىلإ دبعلا كيزي هئبأ ةبواعم ةيلوت تدأ دقو . هدعل نم نيملسملل ىروش

 نيفلا تماقو . ةمطافر ىلع ىب ىلإ اولاق نيملسملا رطاوخ جاه امو ءالي رك

 ىلأ نب راتخماو ةكمب ريبزلا نب هللا دبع نييومآلا ىلع جرخو ؛.تاروثلاو
 ةاردلا ةناكرأ :كعرعوت قض : قوقلا واذ نو ولحلا ذأ زب قا رع صنوف

5 

 ةرالالا ود هلو لأ فايز لإ". واسع سوال ةناوولا ماظن ىذا دقو
 نب نيدباعلا نيز بع ناك دقف ورغ الو . مهتهارك راكأ و سرفلا نيضغأ ا

 ةلالس تطأ 5 نمو . كلاثلا درجدزي ةنأ هه ةيسراف مأ ن نيسحلا

 .ةرساك ألا ةرسأو ىوبنلا تيبلا نيب تعمج اهمال «سرفلا راظنأ طحم نيسحلا

 مهخامضإو برعلل نيبوماألا بصعت ًاضيأ نيب ومالا ىلع سرفلا طخس داز امو

 اورمتساو ؛برءلا ىلع ًافقو بصانلا اولعج دقف . (برعلا ريغ) ىلاوملا نأش

 ىلاوملا نم دونجلا اوطعي ملو ٠ مهمالسا دعب ىلاوملا نم ةبزجلا نوذخأب

 , نيملسملا عيمج نيب ةاواسملا أدبم نم مالسالا رقأ ام مخر مهءاطع



 دقف . اهوحم ىلع مالسالا لمع ىتلا ةيلهاجلا ةيبصعلا ءايحإ كلذ ىلإ فضأ

 . ةيسايعلا ةلودلا

 ؛ ةلودلا رومأ نع ميفارصنا ةيمأ ىنب مكحل نيملسملا ةهارك داز امتو
 نم ريثكلا ىطنزيبلا طالبلا نع مذخأو ءوبللا ىف مه افلخ رخاوأ سانلاو

 ناكف .رخآلا امهدحأ ىلب نينثال دبعلا ةيالو ًاضيأ كلذ ىلإ فضأ . دسافملا
 امت هنبال ةعيبلا ذخأو هيخأ ءاصقإ لع لمعي الوأ ةفالخلاب هيلا دبعي نم
 نم لك نم مقلي ديدجلا ةفيلخلا ناكف ؛ىوماألا تيبلا قاقشنا ىلإ ذأ

 ىلع مهنلك عمم نم نويقر اودغو سأنلا بول تدسفف ٠ هشقانم دعأس

 5 ل ىب نم ماقتنالا
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 عبارلا لصفلا

 اهرومف سنا فارم كل وعلا
 ( ممم. ) ه ١م» ةلس نم نورق ةسمخ ءاهز .ةيسابعلا ةلودلا تيقب

 ه +ه-ةئسم راتتلا اهيلع راغأ نأ ىلإ : ةفالخلا حافسلا سابعلا وبأ اف ىلوت ىتلا
 ةفالخب ىبتنيو ةيسابعلا ةلودلا مايق نم ”ىدتبي ىذلا رصعلا ناكو .(م1؟08)
 تغلب ثيح ,ةلودلا هذه روصع ىهزأ (ممووره ه ؟؟ ةنس هللاب قثاولا
 رصعلا , قحب رصعلا اذه ىلع قلطأ ىتح ,دجماو ةوقلا نم ةميظع ةجرد
 « مالسألل ىهذلا

 حافسلا سابعلا ون ظ
 ماله4 الهم و ه1515- 51

 ويلا ىلإ اهنم لقت نأ ثسلي مف ةفوكلا ىف ةفالخلاب سابعلا وبأ عيوب

 رابنالا ةيمئاه مسا ابلع قلطأو , هكلم ةمصاع اهذختاو رابنآلا ىلإ من
 نال . قشمد ىف ا ل بغري لو .. مشاه هدج ى ركذل ًاديلخت
 اهبرقلو «مهتوق ردصم سراف نع دعبت ابناألو 1 2207

 . مبشويج را اه وه ةدما نحت ملف ةيطنزيبلا ةلودلا دودح نم

 قه ةتسابسا نالت كلم ماعد تيبثت ىف همكح ةدم حافسل | ىضق دقو
 دما لضفب ابف هون دقف . ةفالخلا هن اوت دنع ةفوكلا ىف طلو

 , ماسلا دنج ىلع ةمتاللاب ىحنو « ةفالخلا مهباصتغال نييومآلا ىلع لمحو
 تيبل مهئالدو مهصالخاأل مهتايطعا ىف 1 ةفوكلا لهأ حدم ف بنطأو
 دعوتي نأ 1 كلذب دصق ا: آو. حانملا حافسلا انأ ٠ ارنب هكايح رو ننال

 . نييومآلا امس الو هئادعأ نم هتلود ليبس ىفو هليبس ىف فقير, نم لك
 ايضا نذلا ترغلا ارق ةيوانعلاو :هقلبأ مظعم حافسلا ىضقو
 هوخأو وه معبلتف : ةرساألا نه باقعأ نم ريثك ىلع ىضق 5 ٠ ةمأ



 ءايحألا اولتق لب ٠ ىتوملاب ليثقلا دح دنع اوفقي ملو .امبمانعأو روصنلا
 دالي ا افسلا مع ىلع نب هفا دبع ربدو . مطاومأ 57
 ةعلو ىلإ مهنم ( 26 اعف :ىومألا تييل ءارمأ ىلع ءاضقلا ةحذم ماشلا

 . ًاعيمج ميلتقو
 0 2 هنا وذ راسلت ىلع هودعاسو هولاو نمي حافسلا كتف كلذك

 ويسابعلا هبقل تح ةيسابعلا ةلودلا سيسأت لع دعاس ىذلا لالخلا ةلس ابأ
 هل ةثالخلا ليوحت ىلع لمعلا نم هب مهنا ام ؛ معلا ١ رثووت
 تلاخ « هذوفن دايدزأ نم هتلود ىلع هاشخم ناك امل ىلإ 0 م ىنأ لتقب

 عبرأ ةفالخلا ىف ىضق نأ دعب مه سج ةنس حافسلا تام . كلذ نود هتينم

 ولا فسلم

 مالم -الهع ر/ مهدةم دمك

 : ةيسارعلا ةلودلل قيقحلا سسؤملاربتعيو , حافسلا هي دعا نوي ندا لات
 تزاتما نيذللا ملعلاو ةوقلا رصع أدب هدهع ىفو « ىسايسلا امماظن عضو دقف
 .هرهاظمى جأب ىسرافلا ذوفتلا اهيفرهظ 5« ىهذلا اهرصعف ةلودلا هذه أمهب

 ىفو « مهسبالمو مهتاداعو مهتاعمنجم ىف نيرا نيانقوو ءاهلكلا نع قيح
 . ةرساك الا ىدل ةعبتم تناك ىتلا ةيسايسلا مهمظن

 هبثو ام , الع بلغت ب اصلا نم ا ريثك هديع لوأ قزروضلملا فداص دقو

 ممأ نم ناكو . حاجنلا هل تلفك ىتلا ةفصلا كلت دئادششلا دنع تابثلا نم
 : قاسارحلا لسم ىنأ ةأوانمو « ىلع نب هللا دبع همع جورخ باعصلا هذه
 ١ نييولعلا ةروثو

 هدهع هالو حافسلا نأ هللا دبع ىعدأ : ىلع نب هللا دبع ةسفانم .- ١
 دهشو . 0 ا لاو



 روصنبلل ةعببلا ذخأبب نأ هللا دبع ىفأو ٠ سانلا ضعب هعياف « كإذب ةعامج هل

 نم ًافلأ رشع ةعبس ماشلاب هللا دبع عم ناكو : هتبراخ سم ابأ هيلإ بدن

 ملسم فأ ىلإ اومضني نأ ةيشخ هللأ دبع مهم كتف « ةناسارخلا دونجلا

 هس هيلع ء ءاضقلا سم ىنآل ميتأف ةيدقي ترق فتحا كازو ناهز ا

 . هل هاطعأ ىذلا نامأللا نم رغرلاب هلتق ريد هنإ لاقيو . تام ىتح روصنملا

 ةهاركلا نوف .نودصتللا يدا دن نامازملا لس ىنأ ةأوانم

 هتعاطا مدعو هسفنب وهزلا نم هربظي ناك امل , لسم ىنأل ءاضغبلاو
 ناك ام امس الو ؛ ىودج الب نيملسملا ءامد هتقارإ ةرثكو ةفيلخلا رماوأ

 غاقتالا ب لات :يوعتلاالاو امو .ووسللا نسارا ال نايفملا مددت

 . ةليغ هلتق مث هيدي نيب هرضحأ ىتح هب
 مهتلود اوماقأو ةقالخلاب .نويسابعلا رفظ , نييولعلا ةروث دس م

 مهسفنأ ىف هنوري امل نييولعلا رظن ىف كلذ قري ملف ؛ةيمأ ىبب ةلود ضاقنأ ىلع
 هللا دبع نب دم ربظ دقو . ءادعلا نييسابعلا اوذبانف « ةفالخلاب مهتيقحأ نم

 مهاربا هاخأ لسرأو ؛ ةفالخلاب سانلا هعيابو ء ه ١ ؛ه ةنس زاجحلا ىف ىولعلا

 اعدو مهاربا هوخأ ماقف . هلتقو روصنملا هبراخ , ةرصبلا ىف هل ةوعدلا رشنل
 (ه١؛5) لبق نم هيخأرمأ هيلا لآ ام ىلإ هرمأ لآف ءسرافو قارعلا ىف ةسفنل

 ةيجراخلا هتسايس

 نييومأألا فعض ةصرف نويطنزيبلا زهتنا : ةيطئزيبلا ةلودلا عم ١-

 روطاربمالا راغأ دقو . مهدالبل ةمخاتملا ةيمالسالا دالبلا ىلع ةراغلا نشل
 « نويساعلا مهدرف ؛ه ٠مم, ةنس روصنلا دهع ىف ماشلا دالب ىلع ىطازببلا

 ةروب نم روصنملا غرف املف . نينس عبس ابلجأ ةئده دقعب برحلا هذه تهتناو

 حللصلا بلط ىلإ روطاربمأألا رطضاف , نييطنزيبلا عم لاتقلا فنأتسا نييولعلا
 . ةيونس ةيزج ىبابعلا ةفيلخلا ىلإ ىدؤي نأ لع ه 6١ه ةنس
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 ةيسابعلا ةلودلا ىلع سلدنالا دالب تجرخ : سلدنآلا دالب عم - ؟

 نب نمحرلا دبع دي ىلع اف ةيومآلا ةلودلا سيسأت رثأ ه »م ةنسس
 دالبلا هذه عاضخا روصنملا ةعاطتسا ىف نكي لو . ماشه نب ةيواعم
 .مدالب ىف تاروثلاو نئفلا دامخاب هلاغشناو ةيسامعلا ةفالخلا زكرم نع اهدعبل
 ىلع هضرحو ءايادهلاو ءارفسلا هعم لدابتو , ةجنرفلا كلم نيبيي عم فلاحتف

 . نمحرلا دع لاتق

 نم عمتالو ملظ نم ةيقيرفإ لامش ىف ربربلا ءاتسأ - : ةيقيرفإ عم

 ىلع دوسللل ديسلا ةلماعم لب ريظنلل ريظنلا ةلماعم ,مهواماعي مل مب: ال ؛ برعلا
 اونوكو ةيومألا ةقالخلا فعض ةصرف اورهتئاف . مالسالا مهقانتعا نم مغرلا
 روصنملازبتناف «مهسفنأ ىلع ريربلا ءارمأ مسقنا ام ناعرسو . ةلقتسم تابالو
 ناوريقلا ةنيدم تراصو ؛ ه.44١ ةنس برغملا دالب لعىلوةساو ةصرفلا هذه

 اهدرت سا ىّبح رخآ انيح ريربلا ئديأ قو اديح برعلا ىديأ ىف طقست

 فكم نس اتاي قويساعلا

 روضلا تاع

 نأ ثيلي ملو . كلل ةرضاح اهذختاو ةفوكلا ةيمشاه روصنملا ع

 ةيصان ىلع اهضبقو ؛ رحبلا نم اهمرق نم هب زاتمت تناك الل دادغب سسأ
 نيس ناك ةيكانألا ضاالولا نبا اطير كارل ويعد
 . هدونجل ًاركسحم اهلءجو دادغب ةلابق ل

 ةيئراقلا ره يعل عير اكالأتلا لازال روسنلا حن
 :٠ ايلا كلفلاو بطلاب ًامرغم ناكو . ةيبرعلا ىلإ ةدنلاوةي ةيقب 5
 ىف نيمجرتملاو باتكلا غباون نم ربظو «بادآلاو مولعلا ةبعك دادغب تدغف

 . ةئمدو ةليلك باتك مجرتم عفقملا نبا هدبع



 دنس ة/ه سس

 ظقيتلاو هطالب ىف دجلاب ًافورعم ماظنلا ىلإ هعبطب الايم روصنملا ناكو

 نوكي نأ ىلإ نجوحأ ناك ام » : هلوق كلذ ىلع لدي . هلامع ىمأب ماهتهالاو

 نم نينمؤملاريمأ اي, هل ليقف . مهنم فعأ ىلاب لبع نوكي ال رفن ةعبرأ ىلاب ىلع
 هلا حلصي ال ريرسلا نأ كم الإ كلملا ملصي ال كلملا ناكرأ م لاق 1م

 هذخأت ال ضاقف مدحأ امأ : ىهو ىعادت ةدحاو تضقن نإ ٠ ماوق ةئيرأب

 . ىوقلا نم فيعضلا فصني ةطرش بحاص رخآلاو « مثال ةمول هللا ىف

 « عبارلاو ٠ ىنغ امملظنع ىناف ةيعرلا لظيالو ىصقتسي جار> بحاص ثلاثلاو
 وه نمو هل ليق . هأ ةرملك ىف لوقي تاممثاللث ةبابسلا هعبصإ لع ضع مث

 . « ةحصلا ىلع ءالؤه ربخ ىلإ بتك ديرب بحاص : لاقف ؟ نينمؤملا ريمأ اي

 وعول انريعاإ رت رولا هروب م دعقما نوطلملا قبح قو
 ىلعو ٠ ةالولا لامعأ ّلع فقي ناك مهو . هتلود رومأ ىلع فارشالا ىلع
 ىلإ امو لاومألا نم لاملا تيب درب امو ماكحاألا نم ةاضقلا هردصي ام

 بوبحو مق نم تايجاحلا راعسأب هتوفاوي ديربلا ةالو ناك اك .كلذ
 ىضاقلا فقوي « هتالوب لاصتالا ديدش ناك اذهل . اهريغو تالوكأمو

 ىأذ نإ دلك اذا لالا ةلاغالإ نعتلا عجرو « ملظ اذإ هديخ لع

 . هلمع نع هلوع ىأ + فهلا هخنو مدحأ ىف ًاريصقت

 مءاظملا ف لادتعالاو تاقفنلا ىف داضتقالا لإ هليع روصتملا تشاو
 ذخؤيو. نيئس رشع اهجارخ لداعي ام لاومألا نم ةلودلا ننازخ ىف كرتو

 . هنمأ نمي هردغو ءامدلا كفس ىلإ هليم هيلع
 . ىدبملا هنبا هفلخن ه ؟هري ةنس روصنملا فوتو

 ىددفملا

 م المثه - الاله و ه ١155-4

 لاقتتا ةرتف هتفالخ ريتعتو . نينس رشع ءاهز ةفالخلا ىف ىدبملا لظ

 ىب ءافلخ نم هقبس رم دبع ىف اداس نيذللا عمقلاو ةدشلا دبع نبب



 ىتأ نم مايأو همايأ امبب تزاتما نيذللا نيللاو لادتعالا دبع نيبو سابعلا

 ٠ . ءافلخلا نم هدعب

 ةيبتياهاهلا ةةساس

 أع كلذ ىف ناعتساو ٠ حالصالا بورض نم ةلسلس' هدبع ىدبلا دب

 ةباقسل ةكم قيرط ىف ةذبآلا ةماقإ هتاحالصإ نف . لاومأللا نم هوبأ هل كرت

 عنمل ةزجعلا ىلع قانرألا ىرجأ 5٠ مارخلا دجسملا ىف هتدايزو ؛ لفاوقلا
 ايلع لخدأو البإو الاغب نيلاو ةتيدملاو ةكم نيب ديربلا ماقأو . ةذاحشلا

 مركلاو دوجلا ىلإ ليمملا نم ىدمملا هب رهتشا ام ىلإ اذه . نيسحتلا نم ًابورض

 : فارسالا دح كلذ ىف غلب قح

 ىف طتشا ام ًاريثكف . هراوطأ لك ىف لدتعملا لجرلاب ىدبملا نكي لو

 اودابأو همايأ ىف اوربظ نيذلا ةقدانزلا امسالو : هيلع نيجراخلا بع هتوسق

 , ةفئاطلا هذه ىلع ءاضقلا ىلع ىدبلا لمع دقف . بادآلاب اوثبعو تامرخملا

 ءاضلا وعم ةلذاثنلا طاع له قلما لدول يدل جاقأت
 ةعامججا ةالص ىف ريصاقملا عزنف :ايلاغ اينس ىدبملا ناكو . مههلاعت ىلعو مهللع

 . ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ربنم هيلع ناك ىذلا ردقلا ىلع اهلعجو

 كب ادع هكا دف

 ةوقو ابتمظعل ىدهملا دهع ىف ةيمالسالا ةلودلا باهت لودلا تناك

 داس ىذإ١ فالخلا اذه نم اسنرف كلم لئرام لراش دافتسا دقو . اهناطلس

 ىوقيل ىسابعلا ةفيلخلا ىلإ برقتف « سلدنالا ىف نييومألاو نييسابعلا نيب

 . ةيطنزيبلا ةلودلا ةضهانم لع

 ىف نييطنزيبلاو نييسابعلا نيب بورحلا عطقنت مل -: نييطنزيبلا عم

 رأثف ؛ ةرقثأ اوغلبو مورلا دالب ىلع نؤبلسملا راغأ دف . ىدبملا دبع

 مث . نيبلسملا شويج مزهو ةيماشلا دودحلا ىلع راغأو هدالبل مهروطاربما

 هندايق ىلو ًافيشك اديج ماس ةنس عمجل («هرودب 5 نأ ىديمللا دارأ

ّ 



 دالنلا نم هفداص م لك عمتك :ىمرلا لاخلا طور نوواماتا

 لسرأف : ةركلا ىدملا داعأ ره اه ةئس قو. ل

 هكلملا غدأو روفسللا لحاوس ىلإ لصو نوراه ةدايقب رخآ ًاشيج

 . ةب ونس ةيزج ًارانيدا ةيرربو نييلسسملا لإ عفدت نأ اغ 1 0-0

 . نينمس ثالث اهدمأ نيقيرفلا نيب ةنده دقعي ةوزغلا هذه تبتناو

 . قرشملا دالب ىلإ تالجلا نوبلسملا هجو دقو : دنهلا دالب ىف

 هذه نأ كيت هعاتأو اذوب لاثم * ىف رانلا انلعسأو دثملا دالب ىف اولغوتف

 عباوزلا ترمهدو مهف توملا أشق دقق ٠ نيسانعلا دنج لعالابو تناك ةوزغلا

 . ىسرافلا جيلخلا ف مهافس

 ىداملا ىسوم هنبا ىلإ ةفالخلاب دبع نأ دعب ه 9-١ ةنس ىدهملا فوتو

 ىداحلا ىلإ ةفالخلا تلف نوراه ىلإ هدعب نمو

 ىداملا

 0 مالمك -االمه رو 411/6 - اذه

 ةعيبلا هتتأو «قرشملا دالبىف ةفالخلا هتيلوت لبق همايأ رثكأ ىداطلا ىضق

 .هبادآو هقالخأو هتسايس ىف ريبك رثأ كلذل ناكو . كانه براح وهو

 نسحلا ةلالس نم ىلع نب نيسحلا ةنيدملا ف جرخ دقو -: نويولعلا
 اورسكو «ةراماللا راد اودصقو ةنيدملا ىف ةعيشلا هلوح فتلاو « ىلع نأ

 جرخ م « ةنيدملا ىف هسفن لإ نيسحلا اعدو ؛ ايف نم اوجرخأو نوجا

 لهأ ضعبو وه لتقف : خف ىداوب نييسابعلا شيحب قتلا ثيح ةكم ىلإ

 ةعقوملا هذه تناكو . ءالبرك ةعقوم نم الوه لقأ تف ةعقوم نكت ملو

 نأش امل ناك نالجر ابنم بره دقف « ةيسابعلا ةلودلا خيرات ىف رثآلا ةديعب



 . ىصقاللا برغملا ىف ةسرادالا ةلود نوك ىذلا

 ٠ ةقدانزلل هتهارك هيبأ نع ىداحلا ثرو دقو - جراوخلاو ةقدانرلا

 ف اوراك نذلا جراوخلا يد ىللع برضو مهقأش لاصئسأ ىلع لمعف

 . (')ةريؤجلا دالب

 علخ ف ىداحلا ركف دقو . نوراه هوخأ هفلخف 17. ةنس ىداحلا ىفوتو

 نأ دبب . هتيشاح لاجر كلذ ىلع هعجشو « رفعج هنبال ةعيبلاو نوراه هيخأ

 رفعج هنبا نس رغصل ىمأألا اذه نع لدعي نأ هل حصن كمر. نب دلاخ نب ىحي

 هذه. لفحي ملف , دبعلا هوبأ هالو نيح هسفن لع هذخأ ىدلا دبعلل ًامارت-او

 . كلذ نود هتينم تلاحنأ الول هلتقب "مو نجسلا ىف ىكمربلا جز و ةحبصنلا

 ديشرلا نوراه

 م م6 - المك ر ه 9# - ا١ا/١٠

 ىف دادغب تغلب دقف ورغ الو . نييساملا ءافلخلا ربشأ نم ديشرلا ريتعي

 طع تدغ ام ةراجتللا ركرم 5-5 لبق نم اهلا لصت مل ةجرد هديع

 ْ .نونفلاو بدالاو ملعلا لاجر

 ةيلخادلا هتسايس

 .مزحلاو نيللا ةسأيس مهعم عبتاف « نييولعلا هيلا ليمتسي نأ ديشرلا دارأ

 0 5 دادغي 0 د ريثك رس أ كفو

 ا م اهل ناك امب رثاتست نأ نارزيخلا لا نوع نم هال 00
 را كل سا ,) : اهل لاقو ةلودلا نوُئش ىف لخدتلا نع اهابنف ء لأسم ىف اموي هتبطاخف  ىداحلا

 ىف ثعب ةافولا هترضحاللو ,« ىذ وأ ملم ةجاح ىف كاف ىحتفت نأ كايإ 9 كنوصي تيب وأ كركذي فحصم

 4 و م تا ل ل و لا تابجومال كلملا ةسايس هتبجوأ امم ىرخأ نع كتيهنو ءايشئاب كترمأ تنك دق ) : اهل لاقو همأ بلط

 . « الصأو ًاوابو انئاص كل تنك لب اقاع كبكأ ملو * كرب نم



 مس 1/8 د

 : ىلع نب نسحلا دالوأ نم هللا دبع نب ىحي ( نيوزق رحب بونج) مليدلا
 .ةلودلا دده ثيحب رطخلا نم هرمأ ادغ ىتح مليدلا نم ريثك هب عمتجاو
 لضفلا هيلإ هجوف « هتوعد ىلعو ىبحي ىلع ءاضقلا ىلع ديشرلا لمعف . ةيسايعلا

 ىق ديشزلا يي ردعلا داق دق سلا نيبمخ ىف ىمرللا ىحي نبأ

 ديشرلأ هل بتكي نأ يحي بلطف . حاصلا ىف يحي بغري ذخأو « نيللا ةسايس

 ىلا ديشرلا هباجأف « ماه ىف رابكو ءاهقفلاو ةاضقلا هيف دبشي نأو هطخم هطخب انامأ

 ؛ لضفلا عم ىحي مدنا . فحتتلاو ايادهلا عم هيلإ نامآلا 0

 بربر ابد اك كووا والاو ةرامخا مقرا ف

 هنم صلختو هل هاطعأ ىذلا نامآلا

 فتلادقف .ةيسايسلا هذه سفن 00 سرد | عم ديشرلا عبت ١ دقو

 افورعم الجر هيلا ديشرلا لسرأف .ه ٠٠7١ ةنس برغملا دالب ىفربربلا هلوح

 نييسابعلا لع طخسلاو قتلا ربظمب ربظي نأو هيلا برقتي نأ هرمأو ءاهدلاب
 . هصاوخ نم راص ىتح سردإ نم لجرلا اذه برقت دقو. مهلكح ىلعو

 توق هتني مل ةسرادآلا رطخ نكلو . هوامب ةنس تاق مسلا هل سد مث

 م للا

 ةيلخاد تاروث و ف بم د.ك ملو
 صحتسي لَو ٠ اهبلع ىضقف 2 .نارخو ةينيمرأو ايروسو لصوملا ف ىرخأ
 نأ ةنمايبلاا قيمت نف 0 أرف . ةيقيرفإ لامش ىف رنربلا ىوس هيلع
 . نييسابعلل أعبات نوكي نأ ىلع دالبلا هذه ةرامإ لع بلغألا نب مهارا رش

 ةسراداللا هجو ىف فوقولاو ةبج نم ربريلا بيدأت هذه هتسايس ؛ دصق أعإو

 كلذبو . ىرخأ ةبج نم ةيسابعلا ةلودلا ىضارأ عاطتقا اودارأ ام اذا
 .اهلارقم نار رنا تقلا ىلإ لااا لوو تأت

 ةيحراخلا هتسايس

 ةاودلا ىضارأ ىف مالسلا مئاعد ديطوت ىلا ىرت ديشرلا ةسايس تناك



 ممس ا/كج سنس

 ةلودلا دودحل ةمانملا نيصلا ةيروطاربما عم ةيبلمس ةسايس عبتاف . ةيمالسالا

 اركرم سوسرط ديشرلا ذختأ مث . ايادهلا اكوام عم لدابتو قرشلا نم

 ىف نييطنزيبلا ىلع ةراغلا نمثب كارتآلا هداوق دحأ ىلإ دبعو .هشويج ةدايقل
 ىلا نيح نم ةيمالسالا ةلودلا دودح ىلع نوريغب اوناكذإ . ىرغصلا ايسآ

 ةرضاح ل قن كلذ لعهدعاسو « هسفنب تالخلا ضعبدوقي ديشرلا ناكو . رخآ

 ه ١١ ةنس ىفف , ةيطنزيبلا ةلودلا دودح نم ةببرقلا ةقرلا ةنيدم ىلا كلم

 ريثك ىف نييطنزببلا ىلع رصتتاو فيثك شيج سأر ىلع هسفنب ديشرلا راس
 ف ريرج 2 يسملا ل واغبا "لوشن و اهرقلا ىلإ )انهو قت كارامللا عم

 .ةيزجلا عفد لباقم ةنده دقع ىلا ىنيريأ ةكللا ترطضاف . صربقو شطيرقإ
 نيل والا (منيسىزشلا تداعوب ةلادملا طورق افا ضقت تر دأ كتتادالو

 نييطن زبلا مندأو ةلقره ةنيدم ىلع ديشرلا ىلوتساو « نييطنزيبلاو نييسابعلا
 ىلع ةراغلا نشا صرفلا نونيحتي اوذخأ دق ءالؤه نأ ىلع . ةيزجلا عفد ىلع

 . نيقيرفلا نيب بورحلا ةرئاث أدهت ل كلذبو « ةيمالسالا دالبلا

 روطاربمألا عم فلاحتي سرأ ةسايسلا نسح نم ديشرلا دجو دقو
 نييومآلا هجو ىف فقيو ةيسابعلا ةلودلا نع نييطنزيبلا لغشي ىكل ؛ نامرش
 ةغاسلا كلل# اهنيي قه تاكو «اياذهلا ناك رقواعيقرلا داو «ىتلتألا ف
 نام رشىلا ديشرلا لسرأ مث , ةيرحس ةلآ نويبوروألا اهنظ ىتلا ةقاقدلا ةيئاملا

 دعب ايف ةحنرفلا ىعدا نأ كلذ رثأ نم ناو . سدقملا تيب ةسينك حيتافم

 هذه ىلا نودفي نبذلا نيمحبسملاو نيطسلف ىف ةسدقملا نك امألا ةيامح قح
 . جملا ةضيرف ةادآل دالبلا

 ةبارلا كن
 ذختا دقو . دجياو فرشلا ىف ةقيرع ةيسراف ةرسأ نم ةكماربلا ناك

 ديشرلا رزوتساو ءهلاريزو كمرب نب دلاخ هدعب نم روصنملاو حافسلا

 | دمعو لضفلاو رفعج رهو ةعبرالا هدالوأب ىحي ناعتساف . دلاخ نب ىح
 وهو ) لضفلا ناكف . ةلودلا رومأ مبيلا ضوفو ديشرلا مهب قثوو ؛ ىسومو



 ميديشرلا مأ هتعضرأ دقو .هلامعأ لئالج ىف هنع بوني هيبأ دضع ( ,هربكأ

 موقيل لضفلا رجح ىف ديشرلا هلعج نيم الا دلو املو «ديشرلا همأ تعضرأ
 عمقل هبدنو ه ١7 ةنس رصم ديشرلا هالو دقف ىح نب رفعج امأو . هنييرتب

 كلذ .دني هالوو ءنانازخ ةذلو هيلا دنسأ مث ءه ١م ةنس ماشلا ىف نتفلا

 انش را نوفت ىف ةريك ةاكهدا تاكو نوحلا ةيارخ

 ةعئارلا دئاضقلا اودظنو ةكماربلا لإ نسانلا كيرلا اذا نوعا

 ناعرسو ٠ لاثماالا اير حبب أ ىنلا رهدوجو مههركب ىنختلاو مبحدم ىف
 هلآ | ريعو اهنيفرلا لهتحأ قفا نجلا ريظ ةرساألا هذحل رهدإ] لق اه

 نم ريسيلا بلطي ناك هنأ مهرمأ نم غلب ىّتح . ناطلسلاو هاجلاو ذوفنلا نم

 ىوق دقف ورغ الو . هناطلس ىف هوكراش مهنأ دقتعاو . هيلا لصي الف لاملا

 .ابمسأ الإ ةفال1-ا نم ديشرلل قبن مل ىّتح هوجولا مهوحن تفرصناف ؛ هلا
 . ةكماربلا ىلع ديشرلا بضغ ىف داز ام وهزلا .نم رفعجو لضفلا ربظأو

 دادبتسالاب مهماهتاو ديشرلا دنع مه, ةكماربلا ءادعأ ةياعس كلذ ىلا فضأ

 . لاوم الا باصتغاو كلملاب

 هب ىثو هنإ لبق دقف ٠ ىولعلا هللا دبع نب ىحي ةثداح كلذ دعب تءاج

 هنال هقلطأف ؛ كمربلا رفعج دنع هسبحف : نامأللا هاطعأ نأ دعب ديشرلا دنع

 هبلعام ىلا اذه . رفعج ىلع دقح كلذب ديشرلا لع املو . نييولعلا ىلا ليميناك

 وعدي ناك ىذلا ىسابعلا حلاص نب كلملا دبعل ةكماربلا ةدعاسم نم ديشرلا .

 ٠ هسفن ىلإ

 رمق“ مبم عاقيالا ىلع لوعو ةكماربلا ىلع ديشرلا بضغ هلك اذه

 مهباحصأو هابرق ىوذ نمهريغو هوبأ عدوأ مث « هقلع تبرضف ىحي نب رفعحي
 ةرسالا هذه ةمماخ تناك اذكهو . حلاص نب كلملا دبع مبعم سبحو ؛ نجسلا
 . ديشرلا دبع ىف ةيمالسالا ةراضحلا مدقت ىف رث الا ربك ١ اذ ناك ىتلا

 دق بن



 دس اي سس

 ىلا ةفالخلاب دبع نأ دعب سوسرطب وهو ه ١م ةنس ديشرلا ىفوت
 سرافدالب ىلع نومأملا هنبا لعج اي. ةلودلل 00 هالوو نيمأالا

 .نيم الا دعب نوما ةفالخلاب ضوأوت ةريودلاو ةتسزأ ىلع مساقلا هنبأو

 . نومأملا نم دما ا

 نوم املا نام لإ

 مم ماو ره 11م 15“

 ةاودلا رومأ كرتفمه ١م ةنسديشرلاهسأ ةافو بقع ةفالخانيم الاىلوت

 وهو « سناسدلاو دياكملاب لضفلا فرع دقو . عيبرلا نب لضفلا هريزو دي ىف
 نيم'الا نيب ةقرفلا عقوأ ا« ةكماربلاب عاقيالا ىلع ديشرلا ضرح ىنذلا
 لس نأ نيوخأالا نيب قاقشثلا روذب رذب ليبس ىف هب ماقام لوأو . نومأملاو
 نيم الا ضرح مث , نومأملل هب ىصوأ هنأ عم ديشرلا ركسعم ىف ام لك نيم" الل
 0 كلذرر فدا هنا ملوك درلا ةيالو نم نومألا هيخأ علخ ىلع
 لهأ نم مهريغو نييناسارحلا بضغأ ام هسفن لع هذخأ ىذلا دبعلا نيم الا
 . ةريسلا نسحو عرولا نم مهدنع نومأملا هب فرع امل ةيمالسالا راصمأالا

 .نيب برحلا ترادو ةنتفلا نارين تلعتشاو , نيم الا هجو ىف اوماق كلذل
 هلتقو نيمالا ىلع نؤمأملا دئاق نيسحلا نب رهاط بلغتب تبتئاو نييوخ'الا

 .ه ١م. ةنس نومأملا ىلا ةفالخلا لوحتو
 .برعلا لع سرفلا ًاراصتنا ةقيفحلا ىف نيمألا ىلع نومأملا راصتنا ناكو

 .همأ نال ؛ سرفلا ىلإ ليم نومأملا ناكدقف . ىرعلا رصنعلا ذوفن لاوزو
 ذوفت داز كلذل . مهتتوممب ةفالخلا ىلا لصو هنالو « لص'الا ةيسراف تناك
 . نومأملا دهع ىف مهتكوش تمظعو سرفلا

 ؛ ةيسمرافلا ءارآلاب نومأملا سفن ترثأت دقو : نيبولعلا عم هتسأيس

 .نيبلسملا أو « مثراعش رضخألانوللا ذختاو « نيبولعلا ىلا سمأالا لوأ لاف



 هالوو ىولعلا « اضرلا ايلع ٠ رهاص ا  نييسابعلا راعش داوسلا لدي هذاختاب

 مهصالخإو سرفلا ءاضر بسكي نأ كلذب دارأ امتأو . نييواعلا ب رقو هدهع

 . ةفالخلاب قحأ مدحو مه نييولعلا نأ نودقتعي مهنال
 اوجاه كلذي دادغب لهأ لع الف . تقولا كلذ ىف ناسارخب نومأملا ناكو

 ةميصاو رم ةرداقم قع ذي ومالا و مف, ىدهملا نب مهاربا اوعيابو

 نافل ها ودلا ىلإ ةاقو هاد نؤمألا العدو .دادشيلا ليحرلاو ناناَرغ

 رفف « ةصاخ هتيي لهأو ةماع قارعلا لهأ ءاضر كلذب بسنك أو « نييساعلا

 هيلادءرقو نومأملا هنع افعف , نيتتس ةفالخلا ىف قب نأ دعب . ىدهملا نب مهاربا

 ىرهاطلا تيبلا ماقو ؛ نومأملا دهع ىف ىتاسارخارصنعلا ذوفن داز دقو

 تلقتسا كلذبو . نيم الا لتقو دادغب ممتف ىذلا نيسحلا نب رهاط دي ىلع
 . ايلخاد الالقتسا ناسارخ 5 ةرس الا هذه

 تحابأ ةينيد فئاوط ضعب سرفلا دالب ىف تماق نومأملا دهع فو
 . نيو ةلودلا سس عزو ندالا لوتع تدنأو فلاورولا يبا ريعج
 لهأ ىذأ م.( آيس ك) مصتعملا دهعىلا مثرش رمتساو ٠ نومأملا مهبراخ
 . ةنيكسلا ابلا داعأو دالبلا هذه ىلا هسفنب نومأملا جرم « ةروثلا ران رصف

 ركفلا هةر ليع ادق اجر نها لفكاكو تل مولعلاب هتيانع

 . ادم انثؤلا 3 سيم نسل لئاطلا ف قفلت نأ ىاردتو . هحلاو
 عامتجالا ىلع روبججما لمحيل هترضح ىف ءاملعلا اهرضح ةرظانملل سلاجم دقعف

 ', دحاو ىأر ىلع

 الا ملعلا عجش لب ,ةينيدلا مولعلا لع نومأملا ماتهارصتقي لو

 تاغللا نم ةمجرتلاب متهاو « مالكلا ءاءلعو نونفملاو ءارعشلا هدهع ىف رثك
 قوقكلا نه ناك هدع ىف جرف . ةيسرافلاو ةينانويلا ةصاخو ةيبنجالا

 ىلإ ثوعبلا لسرأو «٠ قيسوملاو ةسدنحلاو كلفلاو بطلاو ةفسافلا
 . ةيرعلا ىلإ بتكلا لقنل ةينيطنطسقلا



 مدس ا/ه

 دهع نأ دعب نييطنزيبلا عم هلاتق ءانثأ سوسرط ةنيدم ىف نومأملا فوتو
 .ديشرلا نى هع نها نأ هيخأ لا ةالخاب

 قاولاو مصتعملا

 مم برسسا رو ه599-عام

 ةينيدلا لئاسملا يف تامشقانملا ةراثإ ىف مصتعملا راس - : ةيلخادلا لاوح الا

 0 نر... مددع غلب ىتحكارتألا نم ىلاوملا نمرثكأ م

 0 .لكف برعلاو سرغلا ىلع مو :آو قانر اللاو تابهلا مهلع ردأو

 00 ةصاخنو داوقلا سوفن ىف دسملاو ةريغلا بييد بدف

 ةيلاطملا ىلع ( مصتعملا ىخأ نبا) سابعلا اورغاو مصتعملا نم صلختلا

 لتقو ةرماؤملا هذه ىلع مصتعملا ىضقف , هعلخل دياكملا اوريدو ؛ شرعلاب

 , سابعلا
 ؛رنيرفلاو تنرحلا قمنا وعلا مصتعملا ىصقأ نأ ةساوملا هته رتأ قه ثاكو

 دقو . كارتالا هداوق ىلع دمتعاو ءاطعلا ناويد نم مهمامسأ انعو ايجيردت
 كلذ ىفالت ىلع مصتعملا لمعف . سانلا مهاذأ و ميسأب دتشاو مبتك وش تبوق

 .اهلا كلم ةماع لقنو ةلجد قرش ( ىأر نم رس.) !ًرماس ةنيدم ىنبو رشلا

 لبح برطضا نأ تاروثلا دامخاب مصتعملا لاغشنا ءارج ىرم ناكو

 : ةلودلا فارش نط ف نماالا

 لاغشتا ةصرف ةطئريللا ةلودلا روطاربما زبتا - : ةيجراخلا لاوحأالا

 5002 معنا
 قاف هم يصتعملا ما ف بيرختلاو لتقلا ىف الغو ءايروس بلق ىف ًاداسف

 نوصح نم ًاريثك متقو نو سر سل يع ننافيومنلا قا

 ىوتساو ىرعضلا ابسآ نان 0 ةيرومع ةئيدم ىلإ رأس سمح ١ .نييطذزببلا

 ةعبرأ قارحالاو ريمدتلاو ببنلل ابكرتو ءاباهأ نم ًاريثك لتقو ابلع



 م و سس

 ةريبك غلاب مبسفتأ اهؤالبنو اهفارشا ىدتفاو « ةلماك مايأ

 كارتآلاب ةيسابعلا ةلودلا يبدأ نأ دعب (مر.6) ه0 ةنسرصتعملا فوتو
 . قثاولا هنبا هفلخت دعب امف ةلودلاب تلح ىتلا بئاصملا ردصم اودغ نيذلا

 راث هدهع ىفو . سرفلا ىلا هليم ىف ىصتعملا هابأ قئاولا كراش دقو
 برعلا دالب ىف تاروثلا تماق اك ءلصوملا ىف داركأألاو زاجحلا ىف جراوخلا
 ًابح كلذ نم مغرلاب قأ ”اولا ناكو . هلزعل ةرماؤم دادغب لهأ ريف ءايروسو

 ءاملعلا نم ريثك هدهع ىف غبنف . هرصق ىف ةرظانملل ًاسلجم درفأ دقو ؛ ملعلل
 . ءارعشلاو

 ةلودلل ىهذلا رصعلا هتومب 5 ( م م0) ه مم+ ةنس فوتو

 . لالحالاو فعضلا 3 ةلودلا هده كروخأو ةسابعلا

 ةيسايعلا ةلودلا لالحمضا فاش اا

 ادور قا :م اوذختاف . ةيركسعلاو ةيندملا بصانملاب سرفلا نوسايعلارثآ
 ممول ا ممافلخ ىلع برعلا طخسف ٠ م وقلاو

 0 ءادعلا نيبولعلا !وبصانو . ةيمأ ىنبب اولثم مهنأ مدقح داز امو . مهنع
 اهن] مهتلود نأ عم ةسايسلا هذه ىلع نييسابعلا ءافلخلا مظعم راس دّقف ورغ

 .ةيومألا ةلودلا طاقسإ ىلع لمعلا ىف مبعم اونواعت نيذلا نييولعلا ساب تماق
 . ةيمالسالا دالبلا ىف تاروثلاو نّدفلا تماق نأ ءادعلا اذه رثأ نم ناكو

 مصتحملاو ن ومأملاك ) ءافلخلا ضعب كسمت نيملسملا طاوخ راثأ امو
 ةفلتخلا بهاذملا مايق ىلإ ىدأ امم ةيفسلفلا ءارآلاو ةينيدلا عدبلاب ( قثاولاو
 ماظن نييسابعلا ءافلخلا ضعب عبتا دقو . اهتدحو قزمو ةمآلا ةملك قرفو
 ةرساألا تمسقناف ؛ نويومألا لعف اك رخآلا امهدحأ ىلي نينثا دهعلا ةيلوت
 ٠ . اهسفن ىلع هكلاملا

 ىف اوعمط نيذلا كارتألا لع ءافلخلا ءالؤه ضعب داهتعا كلذ ىلإ تضَأ
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 ,ةلاكاو ننانسدلا نادم ةلؤذلا تكحصأ' قع ءانلذ ا ىقطانتلا عارتنا

 ادغ ىتح ةلودلا مسج ىف ممذوفن لغلغتو كارتالا ءالؤه رطخ لحفتسا دقو

 حبصأو ىضوفلا اهتداسو ةلودلا نزاوت لتخاف . دنجلا تاروثل ةسيرف ءافلخلا

 نيب عازنلا عقي ناك ام آريثكو . كارتاالا نم داوقلا دي ىف ةبوعلأ ءافلخلا

 نحامتلاو سفانتلا عوقو ًاءوس ةلاحلا داز امو . ىلاهالاو كارتآلا نم دونجلا

 . داوقلا نيب

 دادغي ىف ةيزكرملا ةموكسحلا فعض ةنصوف ملاقأالا ةالو زهتنا دقو

 ابضاقنا ىلع تماقو ةيسابعلا ةلودلا دقع طرفنا كلذبو ٠ مهعلاقأب اولقتساف

 ش . ةريثك تاليود

 ) ممم5) هام ةئس لد الا دالب لخادلا نمحرلا دبع لقت_سا

 ةلود تسسأت مث . اهتمظعو اهناوفنع ىف لازت ال ةيساملا ةلودلاو

 دهع ىف (مومس مهو هم١0 )١7١- شك ارم ىف ةسرادألا
 ىف ًايلخاد الالقتسا بلغ“ الا نب مهاربا ديشرلا منم اك « ديشرلا نوراه

 ىف (مو.م -م..وهموح مع ) ةبلاغألا ةلود تماقف ء«سنوت

 -م١٠وه ؟هو_ت.م ) ناسارخ ىف ةيرهاطلا ةلودلا تماقو « برغملا دالب

 . نومأملا مايأ ىف ( م ماب

 فعض رثأ ىلع ةيسابعلا ةلودلا ىلع جورخلا ةكرح تداز دقو

 رصعي نوينولوطلا لقتساف ٠ ناطلسلاب كارتألا دادتساو نييساسعلا ءافلخلا

 مه ممم- ممم ) نويديشخالا مث (مو.0-مكعو ه ؟ةجل؟هع)

 ( م و39 ) ه هم ةنس نويمطافلا ابحتف ىتح ( م ووو - وعهو

 ةيسابعلا ةلودلا فعض رهاظم نم ًاربظم ناك نإو تاليودلا هذه مايقو

 ىرخأ رك ارم تربظ دقف . ةيمالساللا ةراضحلا ىف ريك رثأ هل ناك هنأ الا
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 ءايلعلا ةلبق اهنم لك حبصأو ؛ ىراخبو ةرهاقلاو ةبطرق لثم نييسابعلا سفانت

 0 ةراضحلا هذه ركر م اهدحو دادغل 5-5 نأ لعل ءارعشلاو

 تاليود ( ناتمسكرتلا ) ربنلا ءارو ام دالبو سرفلا دالب ف تماق كلذك

 : اهمهأ ةدع

 م 14 0* -مللإو 2 560-04

 لمعب لغتشي ىذلا ) رافصلا ثلا نب بوقعي ةلودلا نشا نيش

 نأ هرعأ نو قوي مو . ناسارخ ةيرهاطلا ةلودلا ضاقنا ىلع ( ساحللا

 لبق نم اهيلع آريمأ ىلوي نأ ىف بغر. ناك امنإو , ةيسابعلا ةلودلا نع لقتسي
 هذهىلع ةفيلذلا هرقأف ,رهاطل آ ديباملع ءاليتسالا نم كلذب نكمتيل ةفيلخلا

 راد ىلإ صوخشاا دارأو سراف دالب متفف « اذبب فتك ل هنأ ريغ . دالبلا

 . سراف دالب ىلإ هدرو همزهو ةفيلخلا هيراخل . ةفالخلا

 , ةلس محب ةاودلا هذه تسقب دقو

 ةيناماسلا ةلودلا

 ماكخكؤ - مالإ زر ه5كمخ - 35

 ةقيرع ةيسراف ةرسأ نم وهو ؛ ناماس نب ليعامسا ىلإ ةلودلا هذه بسنت

 ءارو ام دالب هالوف . نومأملا ةفياخلا دنع ةريبك ةوظح لان دقو , دجما ىف

 ىلع ىلوتسا مث ءدالبلا هذ لقتسا ةيسسابعلا ةلودلا تفعض املو . رهنلا

 : ةيرامصلا ةلوذل| كذالمأ

 ةصاخيو بادآلاو مولعلا عيجشت ىف ريبك لضف نييناماسلا ءارماأللو

 َْق هيك انك ايو ءابلعلا نم ريثك مهدبع ف عخبت دقو 8 ىسرافلا تدل

 ىراخب ةبتكم ىأر هنأ فوسليفلا انيس نبأ ىوربو . ةفسلفلاو كلفلاو بطلا



 كلذو لبق نم هلثمب عمسي ملام بتكلا فئارط نم ةيناماسلا ةلودلا ةرضاح

 . ةنيدملا كلتل هترايز دنع

 هبوب ىبب ةلود

 ما١٠ه9468-65 وه ؛ا/ - مخع

 مليدلا دالب ءامعز نم هبوب دالوأ دمحأو نسحلاو ىلع ةلودلا هذه سسأ

 فنررقلا لئاوأ ىف رهرمأ ربظ دقو . ( نيوزق رحب نم ىرغلا بونجلا ف )

 ذوفنلا هل ناكو ميدلا داوق دحأ ةفدخب ى' [واجذ هيض ىردملا عبارلا

 بونج قذوفنلا مل راص ىتح هدنع ةوظحلا اولانو « سرافو نيوزق تامج ىف

 | . قارعلا قرشو سراف

 هيوب نب ىلع ىلا ىمابعلا ةفيلخلا بتك دادغب ىف بارطضالا لح املو

 : ًايلع بقلو مهب ىئتحاو ةفيلخلا مبلباقو دادغب ىل] هيوب ونب راسف « هب دجنتسي

 نأ نما 16 0 ةلودلا نيو هع « ةلودلا نكر ه انسحو « ةلودلا دامع»

 رم الا باعصأ هيوب ونب مبصأ مث نمو . ةكسلا ىلع مهماقلأو مموامسأ بتكت
 ىف همسا ركذ ىوس ةفالخلا رهاظم نم ةفيلخلل دعي لو ؛ دادغب ىف ىبللاو

 نم ضرغلا ناكو ٠ ةيسايس ضارغ ال كلذو ؛ ةكسلا لبع هشقنو ةبطخلا
 . ماعلا ىأرلا مامأ م رك ارب ماكحلا ظافتحا كلذ

 رغصأ ناكو ؛هيوب نب دمحا ةلودلا عم وه هيوب ىنب نم ىلوت نم لوأو
 ىلإ ىدؤيي داك امم كارتآلاو مليدلا دونج نيب سفانتلا ربظ هدبع ىفو . هتوخا .

 ناكو) ةعيشلاو .ةنسلا نيب تربظ ىتلا تاماسقنالا نم ناكام ىلإ اذه : هعلخ

 اناديم ىرلاو سراف دالبو دادغب تحبصأ ىتح ؛ ( نيفرطتم ةعيش هيوب ونب
 .تابارطضالاو لقالقلل

 هودقفام اوداعتساف , ةيساعلا ةلودلا فعض ةصرف نويطنزسلا زهلا دقو

 ,هكادعب اوهذسو فارغلا او زيهوت# روح او ىركشلا انآ ف
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 ةريزجلاو قارعلا ىف ةنس .١٠ هيوب ىنب دب ىف ةيلعفلا ةطلسلا تلظو
 مهدصقو ؛ فراعملاو مولعلا مدقت ىلع اودعاسف « نيوزق رحب تاهجو سرافو

 ةيملعلا زتاوجلا ملعلا ةبلطو ءاملعلا اوحنمو دهاعملا اوأشنأو ءارعشلاو باتكلا

 . سردلاو ثحبلل غرفتلا
 : قارعلا ىف ةيبيوملا ةلودلا رصاعت ةيمالسإ تاليود ثالث كانه تناكو

 . رصم ىف ةيمطافلاو ايروس ىف ةينادجاو ناتسناغفأ ىف ةيونوغلا ةودلا ىه

 ةيونزذلا ةلودلا

 ماامت-ةنع؟ وه همك *ما

 دالب نم ةنرغ ةنيدم ىف ( ًايكرت اكوام ناكو) نيكتبلا ةلودلا هذه سسأ
 . خيراتلا ىف ةميظع ةربش ( ه4 رمل ) دومشدافحأ دحأ الو . ناتسناخفأ

 ؛دنهلا لامشل بع هراغأالا ىلإ ةينامأسلا ةلودلا لعىضق نأ دعب هتمه دوم هجو

 مالسالا راشتنا دادزاف ءابنم ريبك مسق ىلعىلوتساو ةرم ةرشع ثالث اهازغف

 . سراف لامشو دنقرمسو روهال ىلإ 5 المأ تدتما ؟ تابجلا كلت ىف

 ةينادملا ةلودلا

 ما١٠١٠"-ة؟5ة5 وه 595 اال

 سرفلاو كارت الا ىدبأ ىف قرشلا ىف ةيمالسالا تايالولا تناكامنيب

 ةلودلا برغ ىف ىرخأ ثابج مكحت ةيرع تارسأ كانه لازت ال تناك

 ىفف . ماشلاو لصوملا ىف نيينادملا ةرسأر س الا هذه نيب نم ناكو . ةيسابعلا
 ذختاو ماشلا لام لبع ىتادجلا ةاودلا فيس ىلوتسا ىرجملا عبارلا نرقلا

 ةنس نيرشعو ثالث وحن ةلودلا فس لظو . كلل ةمصاع بلح ةنيدم

 . ىرغصلا ايسآ ىف مورلا عم لاضن ىف

 نويمطافلاولامشلا ىف نويطنزبلا همسنقانأ ثبلام ريغصلا كلم نكلو
 ةلقو هدبع رصق ىلع عاطتسا دق ةلودلا فيس ناف كلذ عمو بوزجلا ىف



 صخن 2 ءارعشأاو ءابلعلا نم نك هدبَع ىف غبنف 34 معلا رشني نأ هتلود دراوم

 قاغألا باتك بحاص ىناهفصأألا جرفلا ابأو ىنتملا بيطلا ابأ مهنم ركذلاب
 ,رانيد فلاب ةلودلا فيس هيلع هزاجأ ىذلا

 ةيقوجاسلا ةلودلا

 ما؟ه1-65١١81ه وه 565-57

 لحردقو . ناتسكرتلا دالب ءامعز دحأ قوجلس ىلا ةلودلا هذه بسنت
 ناسارخ دالب كيلرغط هديفح ازغو « مالسالا قنتعا مث ىراخب ىلإ اهنم

 هناطلس تحت لخدأ م, ةيونزغلا ةلودلل ةيبرغلا تايالولا ىلع ىلوتساو
 ه غ؛ن ةئس دادغب لخدو قارعلا ىلع ىلوتسا مث « هبوب ىبب كالمأ

 - نييسابعلا بهذم وهو  ىنسلا بهذملاب نونيدي ةقجالسلا ناك الو
 .هنوب ونب لعف م مهم اودبتسي لو ذوفنلا نم !ريثك ءاذلخلل وكرت

 نيوكت ةداعإو نيمللا ةوق ديدحجت ىف لضفلا عجرب ةقجالسلا ىلاو
 ىف ةيبلصلا بورحلا مايقل خيراتلا ىف ةصاخ ةيمهأ مو : ةيسايسلا مهتدحو
 ىرغصلا ايسآ ىف مورلا دإلب ىلع ةقجالسلا ناطلس دتمأ دقو . مبمايأ

 نويطنزببلا فاخف ؛ ( ةينوقب ) ةميظع ةيقوجلس ةلود اوسسأو ( مورضرأ )
 دالب ىلع ةلودلا هذه كلم دتما كلذك . ايسآ ىف كالمألا نم محل قف ام ىلع
 ! .قشمد اهترضاح ةلود ابم اوأشنأو ايروس

 هاشكلم ناطاسلا توم دعب ةةجالسلا ةملك تقرفت ام ناعرس نكلو
 مسامهماعقلطيو ءارمأ مهنيعي ناك نيذلا هبراقأو هدالوأنيبمهتلود تمسقتاو
 . ( ريم الا هانعم « كب د و ىنرملا هانعم «اتأ ١» و . كباتأ عمج ) « ةكبات الا »

 رف اهمدقت ىلع دعاسو :ةيمالسالا ة راضحلا هاشكلم عجش دقو
 ةينيدلامولعلا ةساردعجيتو .كلفلاب علو اك ءروسجلا ماقأو ندملانصحو عرتلا
 دادغي ىف سسأ ىذلا (لص الا ىسرافلا) كلملا ماظن مظعلا هريزو ةنوعمب كلذو
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 «( ةيماظنلا ةسردملا ) همساب نافرعت نيتللا نيتريبشلا نيتسردملا روباسينو

 فادني ىف ةفنللا ةييزدلا سسأ كاذك

 ىتح لالحنالاو فعضلا ىف هاشكلم دعب ةقجالسلا ةلود تذخأ دقو

 م 6 ةنسدادغب مق ىذلأ وكالوهمبميعز ةدايقب (لوخغملا )زاتتلا اهلع راغأ

 مصعتسملا ةفيلخلا راتتلا رسأ دقو . آموي نيسمخ ماد راصح دعب ( م 1؟58)
 اومرضأو ةنيدملا اوبهنو هايبشلا حبذت اك نيله الا نم مظعألا داوسلا اوحنذو

 مدع اذا تعحبما قك رت ادماو ىوضفلا روع اننا هيقلن اهبنارق قاوقلا

 ةيماسلا ةلوذلال وذو هدا واما دب ةنرش ةنااذ ادع ىعا اذكعزو

 سماخلا لصفلا

 سادن “الا ف برعلا

 سئاربلا ءارو امو سلدنألا ىف حوتفلا (1)

 مح تحت اينابسأ دالب تلظ س: ىبرعلا حتتفلا لبق اينابسأ ةلاح
 ٠ سماخلا نرقلا لئاوأ ىف لادنولا لئابق اهلع تراغأ نأ يلإ نامورلا

 «لادنولا دلب ىأ « ايسولدناف دالبلا هذهللع قلطأ تقولا كلذ نمو . ىداليملا

 . سادن الا دالب برعلا ابمسيو
 اونوكو « ةيقيرفإ ىلا لادنولا اودرطو نييبرغلاطوقلا لئابق ابياعراغأ مث

 فعض نأ اوثبل امو ء سمأالا ءىداب ىف ةيوق مهتلود تناكو . مل ةلود اهب ٠
 لإ دالبلا نيدلأ لاجرو فارشأالا مسقف ) لذاختلا عود مهف ترسو مهرمأ

 ؛ووللا ُّى مهتاقوأ اوةرصو « ةمخفلا قوصقلا [وتكَسَو ؛ ةرييك تاعاطقا ١

 لذ ىف نوشيعي اوناك نيذلا ءاقرألا دي ىف ةعارزلاو ةعانصلا سمأ اوكرتو
 ء بئارضلاب راجتلاو عارزلا نم ىطسولا ةقبطلا لهاك اولقثأ 5٠ ةعضو





 د د

 اواواحل ؛ نيدهطضم دوبلا ناكو . سؤبلاو بارخلا ىلإ بعشلا ةلاح تلآف .

 ةيحيسملا قانتعا ىلا مرنم ريثكلارطضاو 0 كين: او ققحأف ا راع ةووثلا

 هيف ناك ىذلا تقولا ىسلدن“ الإ دالب لمأ اهملع ناك ىلا ةلاحلا ىه كلت

 ىم اذا بجي الف . ملدعب نومعنيو برعلا محب نوعتمتي ةيقيرفإ لامشلهأ
 ٠ رئاجلا ىطوقلا مكحلا رين نم صالخلا دوبللا ةصاخيو نابسأالا

 سلدن ألا برعلا معتف

 ىف تناك ىلا ةئيصحلا ةنبس ةنيدم ادع برغملا دالب ريصن نب ىسوم حتق

 نوعلطتي برعلا ناكو ٠ طوقلا لبق نم ابك اح 3ناذهس نايلوج تنوكلا دي
 تام م١٠ ةنس ىفو ٠ اهوزغل ةصرفلا نونيحتيو سلدن الا دالب حتف ىلا

 2 لذ الا هذلب ا ظوقلا كلم. نفاع : .تتارعلا ةيمشل فذلا 1165

 ( قيرذل برعلا هيمو ) شيجلا دئاق 800610 كيردور شرعلا بصتغام“

 نايلوج تنوكلا مبعم فلاحتو .مهبأ شرع دادرتسا ىلع ةشاديغ ءانبأ لمعف

 نب ىسوكب نايلوج ناعتساف ٠ كيردور نيبو هنيي ناك ىذلا ءادعلا ببس

 ٠ كيردور نم صلختلاو ةموكحلا بلق ىلع ريصن

 كاملا دبع نب ديلولا ةفيلخلا راشتساو « ةركفلا هذبب ىسوم بحر
 ناييلوجانا ىنردك اند قع لوأ قولا داع نأ ةومأو < اينلغ ققاوق

 سأر ىلع «كلام نب فيرط : ىسوم لسرأف ٠ نيباسملاب ريرغتلا دري م
 دالب ىف ةيبونجلا روغثلا ضعب ازغف « ( ما/١٠ ) ه و١ ةنس لتاقم ةثاومخ

 دعأف ريصن نب ىسوم اذه عجث دقو . مئانغلاب داعو نايلوج ةدعاسمب سلدنألا
 هالوم هتدابق ىلوو « ريربلا نم مهمظعم لئاقم فالآ ةعبس نم ًآنوكم ًاشيج

 . ةجنط م اح دايز نب قراط

 لزنو ؛ نايلوج نفس ىف ه هب ةنس رحبلا قراطربع :  دايز نب قراط
 « ةريزجلا ةيالو » ازغ مث ٠ ( قراط لبج ) همساب نآلا فورعملا ناكملاب



 مد هلواذل

 الوغشم كيردور ناكو . ةلطيلط' ىلع فحزلا ىلع مزعو ٠ اهعالق لتحاو

 ا ًاشيج عمجو 2 هدالب ذاقنال .اعرسم داعف 2 نادل 0050

 صاالخإلاو ماظنلا نم هصقش ناكام الولو . لتاقم نفل قنا ءاهز هددع غلي

 نم ددملا بلط ودعلا ددع ةرثك قراط ىأر الو . قراط شيج ىلع ىضقل

 ٠ ًافلأ رشع ىنا نيملسملا شيج غلبف : لتاقم فالآ ةسمخ هدمأف . ىسوم

 .شيرش ةعقوم تراد ثيحسداق نم برقلاب كيردور شيحي قراطقتلاو
 , مهيولق ىف بدي سأيلا ذخأو « ودعلا ةرثك نيملسملا دنج عار دقو

 مم رحبللا ؟ رفملا ني 0 أ ١ : ةدلاذلا ةبطخلا كلت قراط مهطخف

 اوءدلعاو . ربيصلاو قدصلا الإ هاو ا 2 مكمامأ ودعلاو مك ارو

 0 9 ,قتسا دقو . ماثللا ةيدأم م ىف مانيإألا نم عيضأ ةريزدا هذه ىف مكنأ

 . مكفويس الإ كلرزوال متأو . ةروفوم هتاوقأو هتحلسأو ,هشويحي ودع

 ١ 1 . مودع ىديأ نم هنوصلختست ام لإ ل تاوقأ الو.

 دعاس امتو . رصنلا هل مث ىتح ودعلا ىلع نولمحي هدنجو قراط ذخأو
 . ةكرعملا ءانثأ برعلا ىلإ امهراصنأو ةشطيغ ىنبا مامضنا راصتنالا اذه ىلع

 نقيه رداعلب ردو همع مم اويتك هلا نيش نا نارك ءاساا#“
 . قرفتلاو قاقشلا دوذب مهني

 , ةطانرغو ةقلامو ةيطرق ىلع ىلوتسا «شيرش ىف قراط راصتتا دعبو
 ابف قبب ل ىَتح ؛ طوقلا اهالخأف ( طوقلا ةمصاع ) ةلطيلط ىلع فخحز مث
 ءوسب سئانكلل ضرعتي مل اهلخد الف . نيدلا لاجر ضعبو دوبلا الإ
 . ةينيدلا مهرئاعش ةماقإ ىف ةيرحلا نيدلا لاجرل كرتو

 نم قراط هلان امب ريصن نب ىسوم مع -: حتفلا ىف ىسوم كارتشا

 نوكي نأ دارأو « ةريغلا حور هسفن:ف ذ تادف نكي رش ةفقوع ىف نيملا ريعتلا»
 ع وك | متانغلا نم بيصن هل نوكي ن نأو «سلدنأالا دالب حتف فرش هل

 ثيح ءاقبلاب هرمأي قراط ىلإ بتككو « دالبلا هذه مدنف مامتال ًاريبك ًاشيج



 دعب ىأر هلال« رمأالا اذمل نعذي مل اقراط نكلو . هب قحلي ىتح وه

 ىطعيو رطخلا نيءلسملا ضرعي لاتقلا فقو نأ هشيج ءاسؤر ةراشتسا

 | . ةلطيلط لخد ىتح هحوتف لصاوف ؛ مهتعش ملو مهتملك عمم ةصرف طوقلل

 قيرطلا ريغ قيرط ىف ةلطيلط ىلإ راسو ه وم ةنس هشيحي ىموم جرخو

 ىلإ راس مث ؛ًاربش اهرصاح نأ دعب ةيلييشأ متفف «قراط هكلس ىذلا

 لع هنأو ًاقراط ققَ ىح ريسلا لصاو مم 2 اهملع ىلوتساو 216م0 هدرام

 ٠ . هنمس مث اهمنغ ىتلا سافنلاو لاومألاب هبلاطو هرمأ هتفلاخ

 .دييلولا ةفيلخلا ىلإ هاوكش ثبب نأ هنمس ىف وهو قراط عاطتساو

 ىموم راس مث . هلبع ىلإ ةدرو هليبس ةيلختب هرمأي ىسوم ىلإ اذه بتكف
 ةلاتشقو مءههم» ةنوغرأ ملاقأ احتتفف « سلدنألا دالب لامش متتفل قراطو

 اغلب ىتح اراس مك ؛ةنولشرو ةطسقرس ىلع ايلوتساو ءاينولاتكو نمماناه

 لامشلا ىف ةيلبجلا 'ملاقألا ادع ةريرجلا هبش حتف كلذب مف سناربلا لابج

 . مهؤاربكو طوقلا فارشأ املا أجتلا ىتلا ىنرغلا

 حوتفلا ةلصاوم ىلع مزع لب .سناربلا لابج دنع ىسوم عاطأ فقت لو

 ىلإ لصي ىتح ًاقرش هجتي نأ ىلع (ةيلاحلا اسنرف) ةلاغ دالب نمىونجلا ءزجلا يف

 ضيب الا رحبلا لعب كلذبو « ابحتق نع برعلا ري ىلا ةينيطنطسقلا

 نيراسملا قضرعي نأ دري 1 كلذ ةفيلخلا حلب الو. ةيرع :ةريغ طضوخلا
 هلالقتساو ىموم ذوفن دايدزا نم هاشخ ناك ام اذه ىلإ فضأ . رطخلا

 ىف عسوتلا نع فكلاب ًاقراطو وه هرمأف ءابحتف هل مث ام اذإ دالبلا كلت

 ٠ . قشمد ىلإ اهاعدتساو متفلا

 بلطف « توملأ ضرم ديلولا ضرم قش.د ىلإ ىموم لوصو لبقو

 قشمد ىلإ ريسلا ءىطبب نأ ىسوم ىلإ (دهعلا لو ) كلملا دبع نب ناملس

 ناك ىتلا فحتلاو مانغلا ىلع لوصحلا ىفًاعمط كلذو « ديلولا تومي ىّتح



 ألف . ناملس هيلع دقخ ء ىأرلا اذب- لمعي مل ىسوم نأ ريغ . ىموم ابلمح

 . هتورث ام تقاض ةحداف ةمارغ هيلع ضرفو هسبخ هنم رقتنا ةفالحلا ىلو

 . امدعم ًاريقف سلدنألا دالب حتافو ريربلا رهاق تامو

 دالب ىلع ًايلاو زيزعلا دبع هنبا ماقأ قشمد ىلإ ىبوم ليحر لبقو
 ةيعرشلا ماكحالا طابنتسال ًاصاخ اسلم نوكو , ةموكحلا ظن .سلدن الا

 نع عفرو ؛« قرطلا مظنتو ةعارزلاب ىنعو «ناكسلا ةلاح عم قفتت ىتلا
 ابق ىواسو مولهاك تلقثأ ىتلا بُئارضلا ففخف ؛ طوقلا لاظم نيبنابسالا

 ىلع نيله الا نمأ م ٠ سنملاو نددلا ىف ةقرفت ريغ نم ةمالا تاقبط نيب

 رهاصتلاو طالتخالا ىلع برعلا عجتشو ؛ مهيرحو مهسفنأو مطاومأو مهنيد

 .اهنيد د ىلع تبقب ا ةلمرأب وه جوزتو , مهعم

 مقن نأ نييحيسملا ءاضرا ىف ىموه نب نيزعلا دبع ةالاغم رثأ نم ناكو

 ريدق . كلملا دبع نب: املس ةفيلخلا دنع هب اوشوو هئادعأ ضعب هيلع

 . هيبآلل اماقتنا هيلع هجورخ نم هفاخت ناكاملو كلذإ هلتق ةفيلخلا
 بيبح نب 5 مثدتاق دنجلا ماقأ ىسوه نب زيزعلا دبع لتق دعبو

 هللا فرط 0غ سلدنألا دالب ىلع ًايلاو ( ريصن نب ىموم تخأ نبا)

 ةنم نأ نيغ + هقال ول ةنصاخ ظرف ذختاو + ائاجوأ ى:لدعلا ءاول ختنو

 ناك ذإ « هنييعآ ىلع ةيقيرفا ىلاو ةقفاوم مدعل لزع دقف « لطت مل هتيالو
 . سلدنألا دالب ىلع ءارم“الا نيبعت قح ىلاولا اذهل

 نيلازعلا ءاوو انف ”ترغلا تورخ

 ميتق ىلا ىمرت تناك ىتلا ةئيرجلا هتركف قيقحت ريصن نب ىسوملا متي م

 دالب ىلو نأ ىلإ ٠ سناربلا لابج برعلا حونف دعتت ملو « ابروأ بونج
 حاوتفلا دهع ددجخ(ه٠ مسلم .) ىنال*وخلا كلام نب ممسلا سلدن الا

 مث ٠١ سنافورو اينامتبس ىتعطاقم لع ءفحزو ؛ سناربلا لابج قرثخاو
 رصاحو انو بونج ف ةلقتسم ةعطاقم ) هوان امندوو أي انناتكا ىلع راغأ



 دس #6 سس

 تبشنو . ريبك شيجب ايناتيك ١ قود ظدوم ودوي هلباقف , ( ةشولط ) زولوت
 نمحرلا دبع ىلوقق ؛ هلاجر رثكأو مممسلا اهف لتق ةميظع ةعقوم نيقيرفلا نيب
 . ةلهبطوممع هنويرت ةنيدم ىلا شيجلا لوافب بحسناف , دنجلا ةدايق قفاغلا

 دواعف ؛ ىلكلا مح نب ةسبنع سلدنألا دالب ىلع ىلوت م11 لش قاف

 00 « نورا ضوح ىلا لصوو اينامتس ىلع ىلوتساو ةلاغ دالب وزغ
 ابنا لةدكلو الع ىلوتساو نويل ةنيدم غلب ىتح ةيدنغرب ملقأ ىف

 فقوو . ه ١١ا/ ةنس ةنوبز ىلا ةيناث رقبقتلا ىلا برعلا رطضاف « هثدوع

 دالب ىف ةيلخادلا تابارطضالا مايق ببسب تاونس عبرأ ممتفلا رايت
 نب ماشه دهع ىف ه١ هيف واحلا نكبر دبع ىلوت نأ ىلا سلدنألا
 ةرادالا باصأ ىذلا للخلا ماصأو دالبلا ءاحنأ ىف ماظنلا دط وف « كلملا دبع
 لتاقم فالآ ةينامث ىف جرخف « ةلاغ دالب ىف لاتقلل م .شيلاو
 . ايناتيك ١ ةيقود ىلع ىلوتساو

 لترام لراش عمجل :ةجينرفلاب ايناتيكا قود ناش هوو لقوم

 ةروبشملا ةكرعملا مهنيي ترادو .هيبتاوب نم برقلاب برعلا تل ًامخض ًاشيج
 قف انا ىف نيملسملا دتج ابمنغ ىلا مكانغلا تناكو . 1هربدتو روت ةعتوب

 . شيجلا تاكرح لطعتو د-نجلا لغشت نأ نمحرلا دبع ىشخ ثيحب ةرثكلا
 . سمشلا تياغ نأ ىلإ لاتقلا ىحر تراد مايأ ةينام تماد تاشوانم دعبو
 ام الول مل مت ؛ ىصنلا داكو ؛.ادعالا ىلع نوبلسملا مم اتا ميلا ىفو

 دنجلالوربف . ودعلا هيبت دق مئانغلا نم هوفلخ ام نأ نم مهفوفص ىف عيشأ

 ىدوأ مبسب نمحرلا دبع بيصأو ؛ مهفوفص يف بارطضالا عقوو اهتباحخ
 اورطضاو مهني امف دنجلا ءاسؤر فلتخاو « نييلسملا ةملك تقرفتف . هتايحب
 بقعتي لو . نويحسملا ممم رعشي نأ نود لبللا مالظ ىف باحسنالا ىلإ
 .هب عاقيإلل ار ييدتمبماحسنا نوكي نأ ةيشخ نيبلسملا دونج لولفلترام لراش

 برعلا رصنلا مث ول ذإ ميراتلا يف ةمساحلا عقاوملا نم روت ةعقوم ردتعلو
 . مالسالا آييف رشنناو مهدي ىف ابروأ تدقول



- 

 اومدب لب ؛ هعقوملا هذه دعب ةحيرفلا دالب ىلع ءاليتسالا برعلا لواحي م

 سناربلا ءارو امف هل قبب مل ىتح ٠ سلدن الا دالب ىلإ آيجبردت نوعجارلي
 ْ اهل ةيمهأ ال تاراغ الإ كلذ دعب مبورح ن 5 مو اين ناهتيس ”هعطاقم الإ

 سلدن ألا ىف ةيومألا ةلودلا (؟)
 لبع اولعو ةيمأ ىنب دابطضا ىف نويسابعلا لابو ةيسابعلا ةلودلا تماق ال

 دالب ىلإ ا نول ىوم الا تيبلا دارفأ لاصتتسا

 ةدم ىفتخاو ةلوئلا ةلصب اهيلإ تمب ريربلا نم ةليبق ىف لزنو ىصقالا برغملا

 ؛ىربفلا نمحرلا دبع نب فسوي, تقولا كلذ ىف سلدنالا دالب ىلي ناكو
 نم ربربلا نيو منيو ةهج نم ةيبرعلا لئابقلا نس فالخلا دتثا هدهع ىفو

 هالوم لسرأو ةيلخادلا تاماسقنالا ةصرف نمحرلا دبع زهتاف نرخ هيج

 . نمحرلا ديعي لئابقلا ضعب بحرف . دالبلا هذه لوخد ليس هل ديم ًاردب
 نيبو هنيي تعقوو ؛هعابتأ رثكثيحسلدن“الا دالب لخدم نأ كلذب عاط ساو

 رصنلا ناكف .ه:م+ ةنس ةبطرق نم برقلاب ةراصملا ةعقوم هراصنأو ىربفلا
 ,رصتنللا لوخد ةيطرق نمحر لا دبع لخدو . ىربفلارس أو « نمحرلا دبعل ايف
 0 نع تلقتسا ىتلا سلدنالا ىف ةبوم الا ةلودلا 5

 نم سلدن ال ١ دالب لخد نم لوأ هنال لخادلاب نمحرلا دبع فرعو
 وم الا كمبلا ةارثأ

 لخادلا محلا ديع

 ْ مالمم دهال وه ذال؟ -

 هموصخ ةمواقمو هتلود تييتل رمتسم حافك ىف هتايح نمح ر لأ دبع ىَصق

 نأ أ اودادأو ربربلاو برعلا ءارفأ هيلع جيرخ دقف ٠ جراخلاو لخادلا ىف

 تعد اذأ ًاعيمج اودحت نأ ىلع ةريغص تانامأ ىلا مهنيب دالبلا اومسقب

 منلهش اش عمحي ميعز ءارمأالا ءالؤ نكي ملو . نيحسملا تاراغ درل ةجاحلا

 . مهيلع ىضقي نأ نمر لا ديع عاطتسا كلذبو مهتللك دحويو

 ىلع لمع دقف. باعصلا نم نمحرلا دبع هجو ىف ماقام م لك اذه نكي لو
 نيسو ووضملا نفح بأ 0 لإ دالن ىف ةئشانلا هتلود متاعد ضيوقت



 د ةهادل

 روصنملا ثعب ه ١4 ةنس ىفف . ( ةجيرفلا كولم نم ) نالرش م 00

 ىلع نيطخاسلا ضعب هللإ مضنأ ثيح « سلدنالا دالب ىلإ ثيغم نب ءالعلا

 . اهدبم ىف ىهو ةرماؤملا هذه ىلع ىضف نمحرلا دبع نكلو هيمأ ىف م

 ةرماؤم ىلار عاللا ن ناميلسو ىروغفلا نمحرلا دع رده ةنس فو

 ىربقلا دن نأ ىلع نالرش عم اقفتاو , نحرلا دبع ةلود ىلع ءاضقلل

 تقولا يف ؛ سلدنالا دالب بونج ىلع هب ريغي ةيقيرفإ لامش ىف ًاشيج

 لوخدل ليبسلا كلذب ادبمب و .لامشلا ىف ةروشب ىلارعالا نبا هيف موي ىذلا

 ف صل ةفيلخلا مسا سلدنالا دالب اذه ع نأ لع كالو

 شيج لق ىربفلا شج 0 دف . ةقدب دفنت م ةرماؤملا هذه نأ ريغ

 لاتقل غرفتي نأ كلذ دعب عاطتساو : ةمزهو نمحر لا ديع همجابف « نأملرش

 هدالب ىلإ ةدوءلل ناملرش رطضاف . لاهشلا ىف نالرشو ينارعألا نبا

 مثالجأو ة رفلا شيج نمحرلا دبع عبلت و . ةطسقرس ةنيدم رع نأ لعل

 . سلدنالا دالب نع

 رقص د لخادلا نمحرلا دبع بقل نيح روصتملا رفعج وبأ قدص دقو

 0 يراها ]دنالا لخد هناف . هتسايسو هصرحو هت رع ةدشل « شيرق

 جوأ ىف 0 رم ةيوق هلود سسؤب 3 ليلق دعب عاطتساف

 قاض روطلا ناوفت ريش مار أ ى ةضرفلا ةلؤك اج اهم تناك امك ءاهتمظع

 : 0 انئيب رحبلا 0 هللا دمحت ١ هف لاق ىبددع نمحرلا ديعسأب

 ةموكسحلا لاثم ىلع ابمظنو « نيم ساسأ ىلع هتلود نمحرلا دبع ماقأ دقو

 ىلع لمعلاو سادنالا دالب ريمعت ىلع برعلا عجشو « قرشملا ىف ةيمالسالا

 عانصلا و ءايلعلاو ةاضقلا نيملسملا نيب نم ربظف . ةيعيبطلا اهدراوم ةيمنت

 . ماعدلا ةتباث ةيوق هتلود كرت ( ماله ) هز 1؟ ةنس تام املف . مديغو



 هية هيي

 لولا محلا هنباو نمح لأ دبع 5 ماشه

 ممكا ل ابو رو هك. ااا

 نب رمع لاشثم ىلع ًاحلاص ًايقت ناكو « نمحرلا دبع ةانأ ماشه فلخ

 لمح « ةداعسلاو ريخلاب هدالب ىلع دوعي امف هدهع فرص . زيزعلا دبع

 هسسأ ىذلا دجسسملا متأ اي ؛نيتاسبلاو ةمخفلا ىئابملاب اهني زو ةبطرق ةئيدم
 دهع ىف ءاهقفلا ذوفن ىوق دقو . دالبلا ءاحنأ ىف دجاسملا نم هريغ ديشو هوبأ

 ةيبرعلا ةغللا رشنب ىنع « ةلودلا ىف ةريبك ةناكم ةاضقلل مبصأو ٠ ماشه

 فوطي ناك نأ هعضاوت نم غلبو . دوبيلا سرادم ىف س ردت تحبصأ ىتح

 ىضرملا دوعيو « هسفنب ملاظملا ىف رظنيو . ةيعرلاب طلتخمو ةبطرق عراوش
 1 . زئانجلا دبشيو

 . هيبأ نع فلتخم ناكو « محلا هنبا هفلخ ه +. ةنس ماشه ىفوت املو
 يف لخدتلا نع ءابقفلا داعبإ ىلا ئئرت هتسايس تناكدقف . ًاريك ًافالتخا

 ت راثنءاياضقلا ف لصفلاو ةينيدلا رئاعشلا ةماقا ىلع مبلمع رصقف ؛ةلودلا نوّئش

 .نايصعلاو جايهلا ىلع ةماعلا اوضرحو ةصيقن لكب هنومري اوذخأو مهترئاث

 ًاسرح ةيقيرفإ جونز نم ةقزترملا دنجلا مكحلا ذاختا كلذ ىلع مدعاسو

 نيذلا نوينابسالا مثو ) نودلوملا ماقف . ًاداسف تاقرطلا ىف اوئاعف ؛ هل

 بورض مكحلا لمعتسا دقو . ةبطرقو ةلطيلط ىف تاروثب ( مالسالا اوقنتعا

 . اهدامخإ ىف ءاهدلا

 ناعتساو « ةيسنلبو ةلطيلط ىلع ايلوتساو هامع كلا ىلع جرخ دقو
 . دالبلا نم هيلع ايلوتسا ام درتساو مكحلا مهب راخ « ناملرشب اههدحأ
 نيب ةيلهاألا بورحلا هذه ةصرف لامشلا ف نويحيسملا ءارمآلا زهتنا دقو

 راث مث . اهنع مهدرو كحل مهراخ قل وغرأ ةيالو ىلع اوراغأف « نيملسملا

 محلا لسرأف « ناملرشب ناعتساو . نيملسملا لقاعم ربك أ ةنواشرب ىلاو

 . اهنم هدرطو اهيلع ىلوتسا ًاشيج



 (طسو“الا) ىناثلا نمحرلا دبع
 ممقو - مك# واه ؟مسرادس 5

 لمعلاو دالبلا حالصال ىتاثلا نمحرلا دبع غرفت :ةسيلخادلا هتسايس

 ةورثتمنف ؛سلدنألا دالبب نمآلا هل بتتنما نأ دعب ريخلاب اهيلع دوعي ام ىلع

 '. ةيملعلا ةضينلاو ةمظعلا ىف ةيسايعلا ةلودلا تسفان ىتح دالبلا

 ةماعلا تاماحلاو نيناسبلا اهب ماقأف « ةبطرق ةنيدم ليمجيت ىف داز دقو
 اهم ماقأو « اهعراوش مظنو ٠ لابجلا نم ءاملا اهيلإ بلجو  تاهزنتملاو

 ندن كك ١٠ق هجانملا هنأ © وكلا اهباج "از قدارو ىوسملا

 قرطلا حاصأو « ئشئسمو ةسردم دجسم لك بناج ىلإ لعجو ء سلدن“الا

 . ةفسلفلاو بادألاو مولعلا نمحرلا دبع عجش كلذك . ةميدقلا ةينامورلا

 . نف لكىف ”املعلا غباون همايأ ىف سلدن الا دالب ىف رهظف

 دقو . هطالب ىف ةبمأ كولملا رثكأ نم طسوأالا نمحرلا دبع ناكو 2

 يف لضفلا عجريو . ةميركلا ةيرعلا تافصلا نم ريثكب هتيشاح تزاتما

 نسح تومصلا ولح نوللا دوسأ ناكو .« بايرزر » ىقيسوملا ىلإ كلذ

 ..قازرألا هيلع ىرجأو «ةمفن ًارادزمحرلا دبع هلزناف دادغب نم دفو « قوذلا

 الاثم هيز ىف ناكو « ًافيرظ ًاييدأ ناك لب ؛بسخل ًاينغم بايرز نكي لو
 , ةفلتخلا لوصفلا سبالم ىف سلدنالا دالب لهأ هيذتح

 دالب لهأ نيبومالا ءارمالا نم هلبق ءاج نمو نمحرلا دبع حنم دقو
 نويحسملا براحام ًاريثكو ...ةئيدلا مهرئاعش ةماقإ ىف ةيرحلا سلدنالا

 ةيبرحلا بصانملا قرأ ىف نونيعي اوناك اك « بنجل انج نييلسملا عم

 نوملكتينويحبسملاناكو . مالسالا مهنمريثكلا قنتعا مث نمو . ةيسايسلاو

 قالخأب اوقلخت 6 ةرعشلا ام نومظنيو .بتكلا اه نوفنضيو. ةييرقلا

 ش : مهتاداع و برعلا



 « سلدنألا دالب لهأ هب عتمت ىذلا ىيدلا عاستلا اذه نم مغرلا ىلعو

 نمحرلا دبع دهع رخاوأ يف ةئتفلا روذب سسقلا ضعب رذب دَقف

 مالسلاو ةالصلا هيلع ىنلا نم ضغلا ىلع نييحيسملا اوضرخل ؛ طسوألا

 لتقلاب اهيكست م بقاعي ةميرج نيدلا بس ناك املو . هنيد بسب ةرهاجملاو

 بلقتت نأ ةسيئكلا لاجر ىشفت . نيضرحم ا نم ريثك لتقب نمحرلا دبع مأ

 ةرهاجملا مرح ًارارق ردصأ ًارميؤم اودقعف : قيقح دابطضا ىلإ ةكرحلا هذه

 . لاوحألا تأدبف ؛ نآرقلا وأ ىنلا بسب

 نويدنمرنلا راغأ ىناثلا نمحرلا دبع دبع فو -: ةيجراخلا هتسايس

 ابيف اوثاعو « سلدنآلا دالب لحاوس ىلع مهنفسب ةوانيدنكسا لهأ نم

 أشنأف ١ تاراغلا هذه اهنع دصي لوطسا سلدنألا ةلودإ نكي ملو .ًاداسف

 .روغثلا ةيامخ الوطسأ نمحرلا دبع

 يف نويل وأ شيروتسأ ةءالو ) نويل ريمأ ىناثلا سنوفلا راغأ كلذك
 ضعب هوذح اذحو . ةيلامشلا ةيمالسالا دالبلا ىلع ( سلدنالا نرغ لام

 مهتاراغ تدر تاوق مهلإ نمحرلا دبع لسرأق . لاهشلا ىف ةيحيسملا لئابقلا
 . ةيزجلا عفدب راوثلا تمزلأو مهدالب تبرخو

 دهع ىف ةمظعلاو ةوقلا نم ةريبك ةجرد سلدنالا دالب تغلب دقو

 بيبم حبصأ ىتح « ةسايسلا نسح نم هب رهتشا امل طسوالا نمحرلا دبع

 هيلع تدفو م مس+ ةنس قف . ممتارماو نييحيسملا كولم ىدل بناجلا

 يف هوبغرو « ةدهاعم دمع هيلا اويلطو ايادهلاب ةينيطتطسقلا روطاربما لسر

 عم مث ناش عم فلخ_ ىف ةيسابعلا ةلودلا تناكو . قرشملاب هدادجأ كلم
 ةعطاقم عم هفلاحت نمحرلا دبع ةسايس نسح ىلع لدي اممو . ىقتلا سيول هنبا

 . ةحئرفلا دالبو هدالب نيب ًازجاح نوكيل ( سناربلا لامش ) جتودتجم رافان



 ىاشلا محلا و كلاثلا نمحرلا دبع
 موالكدولإ و ه5

 ةنالث ءارمأ طسوالا نمحرلا دبع دعب سلدنالا دالب شرع لبع بقاعت
 اذه ىف ةموكحلا ةطلس تفعض دقو . هم.. و ؟مخ ىنس نيب اهومكح
 برعلا نم تارسأ اهمكحت ةريثك تاليود ىلإ دالبلا تمسقناو : رصعلا
 ىدعتي داكي ال ىومآلا ريمألا ذوفن حبصأ ىّتح , نيدلوملا وأ ربببلا وأ
 فعضلا نم ةلاحلا هذه ىلع سلدنألا دالي تلظ دقو . دالبلا هذه ةرضاح
 . ثلاثلا نمحرلا دبع ابيلو ىحروهدتلاو ماسقنالاو

 دالبلا ةدحو ةداعإ يف هتمه نمحرلا دبع فرص :  ةيلخادلا هتساس

 ردأو هبرقو هيلع علخ هنصح نعراوثلا نم لزن نم لك نأ نلعأف . ةيسايسلا
 ءالؤه نم ريثكهل عضخف .هب 0 هر ىأ قد: تايفازت قا زوالا هلع
 نب رمع مهنيب نمو نيررئاثلا نم ىقب نم لاتقل عرفت كلذبيو . نيعئاط زاوثلا

 نأ ىلإ مدراطبو ميلتاقي 04 دبع لظ دقو . هدعب نم هدالوأو نوصفح

 هس. ةنس تأت ملو .ةليوط بورح دعب هدالوأ سو نوصفح نبا ىفون
 . نمحرلا دبع 6 ةعضاخ اهلك دالبلا تناك ىح

 ؛ ةموكحلا مظنت ظنت داعأف . هدالب نوئش ةبقرتل نمحرلا دبع غرفت كلذ دعب

 ءايحنأ عيمج قم تلطلا اينو همك ةسيصأ ىلا ةورقكتلا ضراذملا حتقو
 ةريبك ةجرد همايأ ىف دالبلا تغلب كلذبو .ةميظع ةيبلع ةضونب ماق امكءانر وأ
 ..دجلا نم

 ةمخفلا اهرئامع ثيح نم ملاعلا ندم. مظعأ نم ةيطرق تراص هدبع ىفو
 .  ريكلا ىداولا ٠ ىلع تميقأ ىتلا ةريبكلا اهروسجو ةميظعلا اهدجاسمو
 م. سب. ةنس اهئانب ىف أدب ىلا ( ةبطرق ىحاوض ىدحإ ) ءارهزلا ةنيدم لدتو

 نمحرلا دبع قفنأ دف . رصعلا كلذ ىف دالبلا ةورث رادقمو قوذلا فر ىلع



 دل 4.ةو اش

 اميظع ًادجسمو امنف ًارصق اهف ىنبو « ريناندلا نم نيبالم ةعبس اهئانب ىلع

 31 دقو . راجضشالا عاونأ أهف سرغ ىتلا نيتاسبلاو نواودلا امم طيح

 فصتلا اهناكس ددع زواجتي مل نيح ىف ًادجسم ةئامتس ةيطرق دجاسم دذع

 ةعانصلاو :ةعارزلا تطشن كلذك . نيرشعلاو ةيناقلا اهئايحأ ددعو . نويلم

 ىف ةيسايعلا ةلودلا ةرضاح دادخب تسفان ىتح مولعلاو نونفلاو ةراجتلاو

 . نيحلا كلذ

 ىلع ذوفنلا هل لعج امم , هرصع شويج مظعأ نمحرلا دبع شيج ناكو

 ىلإ برعلا ءامأ ليم نمحرلا دبع ىأر الو . سلدنالا دالب لامش ىحيسم

 ريربلاو برعلا نم شيجلا اهنم نوكش, ىِتلا رصانعلا نأو لالقتسالا

 نم ءاقرألا ءارش نم رثكأ « مهيلع دمتعي الو مهب قثوي ال نيداوملاو

 ةيمالسإ ةئشنت مهئشني و الافطأ مهلحي ناكو . ةبلاقصو نييلاطيإو ةحيرف

 . ةماهلا بصانملا مهيلا دنسي و « ةيركسع

 نم ءادعاللا اهب طي سادنألا دالب تناك :  ةيجراخلا هتسايس

 ىف نوءمطي لامشلا ىف ةجينرفلا ناكف . نمحرلا دبع دهع ىف بناج لك

 تناكو ةنولشر ىلع مماليتسا دعل أمس الو ٠ ا مك المأ عييس وأ

 نا هفضأ وكلي ديت ةلاوقلا هلك ملاقألا ىف ةيحيسملا تارامألا
 ىلع ًارطخ ممدشأ نوريخألا ناكو « نييمطافلاو نييسابعلا ةسفانم كلذ
 ثلاثلا نمحرلا دبع لمعف . هللا نذل رعملا دبع ىف ةصاخنو سلدنألا دالب
 ثقلقو . ةيقس لاب نم افلون الل راع فد ادار اناناقا وو وقنا لع
 ةفيلخلا : ءافلخ ةثالث ىمالسالا ملاعلا ىف حبصأ مث نمو . ةفيلخ بقاب

 ىف ىومألا ةفيلخلا مث . ةيقيرفإ ىف ىمطافلا ةفيلخلاو « قرشملا ىف ىمابعلا

 . تقولا كلذ ىف ةيسايعلا ةفالخلا فعض كلذ ىلع هدعاسو . سلدنألا

 عئاقو يف مهيلع رصتناو لامشلا ىحيسم ثلاثلا نمحرلا دبع براح دقو

 ىلإ كلذ حجربو . ه مثوا/ ةئس قدنخلا ةعقوم يف مزه هنأ ريغ ٠ ةريثك



 ده اأءأؤ --

 رمت رسولا امور ودقرنلا ىلع مهايإ همدقتو ,ةبلاقصلا ع هداهنعا
 هنأ ىلع . هباحصأ نم ليلقو وه رارفلا نم نمحرلا دبع نكمي دقو . هيلع
 اوحبصأ ىتح ةصقوملا هذه دعب نييحيسملا ءارمأ ةملك تقرفت ام ناعرس
 . تاموصخلا نم مهدي عقب امف هيلا نومكتح

 الام ناكو . تلاثلا نمحر لا دبع هأبأ (هعم٠) ) ىلاثلا محلا فئاخ دقو

 نكلو هنم نيج ال ؛ ًارطضم الإ برحلا رامغ ضوخ ال ةعدلاو ملسلا ىلإ
 دجسم عسوو ؛*ارهزلا ةيحاض ءانب متأ دقو . ثحبلاو ملعلل غرفتلا ىف اح
 بتكلا عمجب هفغش نم غلبو . ةمخف ةبتكم ةنيدملا هذهم ديشو « ةبطرق
 قرشلا دالب نوبوحب ءاطسو هل ناك نأ هقفلاو ةفسافلاو بدآلا ىف ةردانلا
 فلا ةئامعبرأ هعمج ام غلب ىتح « بتكلا عم برغملا دالبو قارعلاو رصمو
 دالب تدافتسا دقو . تقولا كلذ ىف ةفورعم نكت مل ةعابطلا نأ عم باتك
 ةبطرق دجسم حبصأو ؛قرشملا دالب نم ءايلعلا اههأف «سكلا هده نمسا دنأللا
 . رصعلا كلذ ىف تاعماجلا مهأ نم ةعماج

 لالحمضالا رصع (؟)
 مل الفط ناكو ٠ ىناثلا ماشه هنبا هفلخ (م مهج ) ةنس محلا توم دعب

 نيدمح تذضتاو « هيلع هولا « حيبص د همأ تماقف , ةرشع ةيداحلازواجتب

 (ةرازرلا سني“ ةلودلل أ اعاغ روصنلاب ترا ما قفا

 لاجرو بعشلا ةبحت سماع يأ نب دمحم ب بسكدقو . محلا ديلاقم هيلا تدنسأو
 نآلل هلهؤي ام تافصلا نم ماشه ريمأللل نكي ملو . هقالخأ مركو هيلعب نيدلا

 تناكو : وبلا يف هتاقوأ ىضقو هرصق ىف ىوزنا دقف « لاجرلا ءاظع نمنوكي
 مل ىتح , هتلباقم نم سانلا عنمو ماشه ىلع رجخ ةيفخ عماطم سماع ىنأ نبال

 فقو نم لك رماع ىفأ نبا لتقو . طقف مسالا الإ ةفالخلا رك م نم هل قبب
 كلذ لعفي ناك امنا هنأب ءاعدإ لئابقلا ءامعز و نيبومآلا ءارمالا نم هليبس يف
 ةفيلخلا سرح درش اي .ةيالولل مهنم ملصي نم لك ىتفأ كلذبو . ةفيلخلا ةياخ



 دس 1و # دس

 نم ةقزترملا نم ًاديدج ًادنج أشنأف . شيجلا مظنتب مه او  ةبلاقصلا نم

 بتاورلامهحنمو :رافانو ةلاتشقو نويل تاهج نم نييحيسملا نمو ريربلا لئابق
 . مهيصانم نع مهاصقأ نيذلا برعلا ىلع ريربلا مدقو « ةريبكلا '

 ةوزحلا هتتيدم ةيطرق رهاظي رماع ىنأ نب دمم ىب همم ةنس ىفو

 ذختاف هفلخلاب هيشتو .ةموكحلا 00 ةلودلا نئازخابلا ل قنو«ةرهازلاب»

 بقلتو . كسلا لع شقنو . ةيطخلا ىف همسا ركذو ؛ ةيشاحو ًاسرح هسفنل
 روصنملا بجاحلاب

 ىحيسم براح دقق . أرها٠ أدئاق كلذ قوف روصتملا بجاحلا ناكو

 ١ هنأ نيغخ ملالقتسا ىلع ىضقو لامشلا
 نا مهلع ءاضقلا نم نكمتي

 كلملا دبع هنبا هفلخف ( م١٠٠1 ) هموم ةنس روصخملا بجاحلا تامو

 تام املو . سانلا نع لزعم ىف ىقب ىذلا ماشه عم هنأ ةزيم راف + نفظملا

 ةبطرق ىف ماقو . نمحر لا دبع هوخأ هفلخ ( م ١؟و) ه عم“ ةنس كللملا دنع

 عياشي رخآلاو ىومألا ةفيلخلا تيب عياشي بزح : نابزح تقولا كلذ ىف

 ةيلخادلا بورهلا مايق ىلإ ىدأ امم . بجاحلا تيب

 فئاوطلا كولم )1(

 هذه ءارمالا زمتناف « نمحرلا دبع بجاحلا لتقو ةطرق ىف ةروثلا تماق

 دالب ىف تماق كلذبو . تايالولا نم مهديأ ىف امم اولقتساو ةصرفلا

 ىبو ةلوعأ ىف «دابع ىتب ةلود ١» اهنيب نم ةديدع 50 سلدنالا

 « نييوازلاو ١ سلدنالا دالب قرش ىف « دوه ىنبو٠ طوب « نونلا ىذ

 فئاوطلا كولع تااليودلا هذه ءارم ءأ فرعي و ةطانرغ ىف

 تارامالل ليبسلا ديمو نييلسملا فعض ىلإ سل دنالا دالب ٌؤزجب يح دقو

 نم مبنيب ماق ام رثأ ىلع برعلا ءارمأ هجو ىف مايقلل لامشلا ىف ةيحيسملا

 نيعتسي مهضعل ناك نأ مهسفانت نم : م غلب ىتح . ةطلسلا ىلع عزانتلاو سفانتلا

 ةوقلا نم ةلاتشق ماح عبارلا سذوفلا غلبو . هيسفانم ىلع نييحيسملاب



 دل ىلا

 . ةيزجلا عفد ىلع هل نيرواجملا نيملسملا ءارمأ مغرأ ثيحت

 ىف ةيومآلا ةلودلا مسج ىلإ بد ىذلا لالحنالا كلذ نم معرلا ىلعو

 مولعلا يف روصعلا ىهزأ نه فئاوطلا كولم رصع نراك دقف , سلدنألا

 ةقلامو ةلطيلطو ةيليبشأ نم لكس فان دقف ورغ الو . بادآلاو نونفلاو

 ىه تناك نأ دعب ةبطرق ةنيدم تاليودلا هذه رضاوج نم اهريغو ةيسنلبو

 . سلدنالا دالب ىف نوئفلاو مولعلل ًاركسم اهدحو

 0( نطبارملا ةلود ب

 ماا1ه- .1١9 ه م٠5 د عال

 ىلع ًارطخ اوحبصأ ىتح سلدنألا دالب لامش ىف نيحسملا رمأ ىوق

 ةنس ةلطيلط ةنيدم ىلع ةلاّشةقريمأ سنوفلا ىلوتسا دقف . ةيمالسالا تاليودلا

 ملسي ل اذإ برحلاب هددهم ةبطرق ريمأ دمتعملا ىلإ لسرأو (م )١٠١4 ه عاب

 سنوفلا لوسر برضف دمتعملا ةرئاث تراث دقو . نوصحلا نم هدبب ام هيلا

 . هيلع برحلا ناعأ كلذ سنوفلا غلب ايلف . هعم نم لك لتقو

 نيبلسملا ةلاح هيلا تلآ ام ةيلييشأ ىف خويشلاو ءايلعلا ىأر املو

 نم ةدجنلا اوبلط , نييحيسملا دي ىف مبك المأ طوقسو ةملكلا قرفت نم

 مهقفاوو . ىصقأألا برغملا يف نيطبارملا كلم نيفشات نب فسوب بوعي ىنأ

 دالب ىلإ ربعو بلطلا اذه نيفشاتن ابحر دقو . كلذىلع ةبطرقريمأ دمتعملا

 امهريغو ةبطرقو ةلبشا فنوءلسملا ضهنو .لتاقم فالآ ةرشعيف سلدنألا

 نوملسملارصتناف « لتاقم فلأ نيعبرأ هددع غلب ىذلا سنوفلا شيجب اوقتلاو

 . سنوفلا شيج ىلع اوضقو ( م١٠ ) ه غابه ةنس ةقالرلا ةعقوم ىف
 . سادنالا دالب خيرات ىف ديدج رصع ءدب ةقالزلا ةعقوم ربتعتو

 نيفشات نا عمط دقف . هدب هريق نقح هنأ دع |مف دمتعملا كردأ دقو

 ةسارح وهو طابرلا ره قتشم ظفللا اذهر , هللا ليبس ىف نودهاجلا .ابقتالا نيطبارملا ىتعم 60(

 . امتاماح ةدعاسمل دودحلا ىلأ نوبهذي نيدلل نوصلخلا ناك ذا ,دودحلا
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 اهحتفف .فعضلا نم هيلع تناكامو اهتاريخ نم هآر امل سلدنالا دالب ىف

 نم اهريغو ةبطرقو ةيلييشا ىلع مث ةطانرغ ىلع ىلوتساو ه الو ةنس

 , .٠ صلخلا ذقنملا ةلباقم رربلا هلباقو « ةيمالسالا تايالولا

 ةيرخأ كل ذل وانتا راختعللا ىف كاع هنا :يوع نكي لو
 ةيرادالا لامعالا تءاسو . بادآلاو مولعلا توذو ٠ مدهع ىف دالللا

 .ريريلاو برعلا نيب ةيلهألا بورحلا تماقو . طحقلاب دالبلا تبيصأو

 بونجلا ىلا اومدقتف « لامشلا ىف ةيحيسملا تاراماللا ذوفن كلذب ىوقف

 ه هو .ةنس شك ارم ف نيدحوملاب سلدناآلا برع ناعءتساف . ةيطرق اوددهو

 .(ماك:ه)

 نيدحوملا ةلود (ح) ش

 مازسك-ا١١غهاوو ه5[

 دمح همسأ ىيد معز شك ارم دالب ىف ربربلا نيب نم رهظ -: مهئاشن

 ىف غبنو نبدلا ىف هقفتو ؛ قرشملا دالب فاط دقو . ترموت نا

ْ 

 يعل . .
 شعل نلاْنتلاَ

 رشنب ذخأ برغملا دالب ىلإ داع الو ٠ ىلارغلا مامالا ىلع اهسرد ىبلا ةفسلفلا



 ال ]و © مل

 ؛بلاط ىنأ نب ىلع ةلالسنم هنأو ؛موصعملا مامالا هنأ ىعداو . ديحوتلا أدبم
 نبا تام املو .٠ نودحوملا ه هعابتأ ىلع قلطأف ءءدحو ملا » هسفن ىمسو
 دالب ىف نطبارملا براك, نمؤملا دبع هفلخ «(م ١1م. ) ه هب« ةنس ترموت
 تأ م (ما110)ه م١ هدم نشل اره ىف ميك ىلع ىضقو برغملا

 ىسلطاللا طيحلا ىلإ اقريش سلبارط دودح نم هذوفن دتما ىتح م 6١١م ماع

 نمؤملا ذبع جرخ ه هه. ةنس نيدحوملاب سادنآلا برع دجنتسا الو ' ًابرغ

 . نيطبارملا نم اهعزتناو سلدنالا دالب ىلإ شيجب

 ورغالو . سلدنألا دالب روصع ىهزأ نم نيدحوملا رصع ربتعيو
 مهني نم رهتشأ دقو . بادآلاو مولعلا اوعجشف ءايلعلا نم ميكولم ناك دقف
 ىذلا فسوب نب بوقعي هنبا مث , ةقسلفلاب ًألاع ناكو نم ادبع نب فسو
 ىف غباو . بادآلاو مولعلا ىف ةريبك ةجرد هدهع ىف سلدنالا دالب تغلب

 صهز , ناو دش نا مهنم را , صن 2 ةفسالفلاو ءايلعلا نم ريثك هرصع

 تايفتصتسملاو دجانملا همانأ قف ترك 5

 درتساو هيلع رصتناو « ةلاتشق كلم عباسا سذوفلا بوقعي براح دقو
 هنبا هفلخ بوقعي تام املو . ( م و6 ) ه هد ةنس نوصحلا نم ًاريثك
 ثلاشلا تنسونا ابابلا ضرح هدهع ىفو . هللا نيدل رصانلاب بقلملا دمت

 ةيبيلص ب رح مايقلا ىلع سلدنألا دالب لامش ىفةيحيسملا تارامألا ةمسمهودغ 1
 قائودوم 17111 نماثلا سنوفلا ةدايقب نويحيسملا رصتناف « نيملسملا دض

 آنه ةلونبه5 سافان سال ةعقوم ىف (م1؟١+ ) ه هو ةنس ةلاتشق كلم
 . نيدحوملا ديب تناك ىتلا ندملا نم ريثك ىلع اولوتساو

 . برعلا ءارمأ نب تأزو « نيدحوملا ةلود تفعض تقولا كلذ نمو

 ه :مغع ةنس اهيلع اولوتسا ىتح ةيطرق نومجام نويحيسملا لاز امو

 رمحأإلا ىنب وأ ءرصن ىب» ىوس مبهجو ىف فقي ملو . (ما6)
 ,( م روسو ) م هس. ةلس ةطانرغب اولقتسا ندذلا



 مدل "اد

 رمح الا ون وأ رصن وب (د)

 ماو5؟ 555١و همه 6

 نب دمح ابل سسأ ىتلا ةطانرغ ةرامإ ىف نيدلسملا ةلود تشمكنا
 : فصلو نمارق ةدم نيحيسملا ة ستجو 2 تفقو ةيوق ةلود رمجحاللا

 .اهدض نييحسملا ءارماللا داحتأ مدعو اهعقوم ةعاند كلذ لع اهدعاسو

 اهتعانص تقتراف ؛ مهترامإ ةورث ةيمللا لع رمحاللا ىب رع لمع دقو

 لوقحلاب ةوسكم اهتيدوأ ةسيصأ ىح ةعارزلا تمدقتو اهتراجب تجارو

 نوللا رمحأ نصح نع: ةرابع وهو . ءارخلا رصق مثراثآ رهشأ نمهذ

 ىذلا دهعلا لوط ع باجعالل الم نألا ىلإ لاو ول مت رصق هلخاد

 اناا
 رشم اررفلاف

 اهئارمأ نيب ماسقنالا بد نأ ىلإ ةعينم ةبوق ةطانرغ ةرامأ تلظو
 ىلع نولمعي نويحيسملا ءارمالا ناآكو . ةطلسلا ىلع سفانتلا بلسل
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 اولوتسا ةلاتشقو ةنوغرأ داحتاب مهتوق تداز انف . مهتملك ديحوت

 ق نييلسملا 5 ىهنأ تالذبو .(ملؤوك )ه رحب ةنس ةطانرغ لع

 سلدنالا دالب



5 

 سداسلا لصفلا

 ايروأ ىف اهرثأو برعلا ةيندم

 ةمظنملا تاموكسحلا اوسسأ دقف ؛ ةراضحلا نم ًاريبك اغلبم برعلا غلب
 : تاعانصلاو نونفلاو مولعلا ف اوغبنو ةوزثلا دراوم ةيمثلي اونعو

 علا ظن ١
 رصتقا لب 0 .: - ماظن ؛ .مالسالا رؤتسد وهو نآر مل نيعي ١

 ماظواخا ىف ةيزحلا برعلل كرات ةماعلا ءئداملا عضو ىلع كلذ ىف

 . مهتايح روطت عم ىشمتيو م هئاودعأ مالي ئذلا ةموكحلا

 نوملسملا ريل 1 هيلع هللا لص ىنلا تام امل  :ةفالخلا ()

 بختئاف . نيئلسملا نوُمش ربديو : نيدلا رشنب موقي هل ةفيلخ ةماقإ نم ادب

 !يقلطخا دق ا وناك ناوب+ ةليدملاب ا رديتج ا نردلا ةاحتفلا كيفاضر نعت رك ورا
 ىلإ ةفالخلاب هتافو لبق ركب وبأ دهع دقو , رمآلا ءىداب ىف فالتخالا ضعب
 ةقيرط عبتا ةلجأ ونديرمح رعش امو . ةباحنملا رابك ءارآب كلذ اس أ سمرمع
 . ةباحصلا نم ةّتس نم دحاو ىلع ةفالخلا رصقف « ةفيلخلا باختتال ةديدج

 . ةباحضلا ضعب ةقفاوم بلاط ىلا نب ًايلع راوثلا ماقأ ناهثع. لتق دعبو
 « ةفيلخلا رايتخا ىف ةدحاو ةقيرط اوعبتي ل نيملسملا نأ مضتي كلذ نم

 ىلع ًاروصقم كلذ ناك لب . هباختنا ىف اوكرتشي مل نيملسملا ةماع نإو

 ةفالخلا زكرم ىلا ةيمالسالا راصمألا دوفو يتأت تناك امتاو . ةنيدملا لهأ
 . باختتالا اذه ىلع ةقفاوملل

 دنع محلا مظنب كلذ ىف ًارثأتم « ةيئارو اهلعج ةفالخلا ةيواعم ىلو الف

 مظن كلذ ىف نيرثأتم ماظنلا اذه ىلع اوراسف نويسابعلا ءاج مث . نامورلا

 . سرفلا دنع محلا



 هاو

 لك هدب ىف عمج لب , ةينيدلا ةسايرلا ىلع ًاروصقم ةفيلخلا لمع نكي لو
 ةلودلا تعسنا املو . ةيرادالاو ةيئاضقلاو ةيسايسلاو ةيئيدلا ةلودلا رومأ

 مهنم :نيفظوملا رايك نم ددعب ةلودلا نوئش ةرادا ىف ءافلخلا ناعتسا ةيبرعلا

 ديربلاو جارخلا لاسعو « ملاقألا ةالوو ء بجاحلاو «بتاكلاو . ريزولا

 . شيجلا داوقو « ةطرشلاو

 روم"الا ىف ةباحصلا رواشي سو هيلع هللا لص ىننلا نآك ٠ «رزولا»

 اوطلتخا نيذلا برعلا نإ ىت ءرومأالا ماسبم ىف ركب ابا صتو ةئاعلا

 ناك كإذكو ..ىنلا ريو ركب ابآ كودي اوناك مالسالا لبق موزلاو شرفلاب
 مل ريزولا بقل نكلو . رمع عم ناملعو ىلع نأشو ركب ىنأ عم رمع نأش

 . كلملا ةبمأ نع نيدشارلا ءاقلخلا دعبل رصعلا كلذ ىف برعلا دنع فرعي

 ىف مهنوريشتسي الاجر ءافلخلا ذختا ةيمأ ىب ىلا ةفاللا تلقتتا الو

 ناكو . بقللا اذم اوبقلي مل ناو ريزولا لمعب نوموقي اوناكف ؛ةلودلا رومأ

 كالا فورقللا دلابفا روؤلا وادا ىؤالوأ ثرتياتعلا

 ةفيلخلا تايغر ذيفنت هيلعو ؛ ةيعرلاو ةفيلخلا نب ةلعساو رزولا ناكو

 نم ىمأ يف هيأرب سنأتسا ام اذا هالوم داشرالاو حصتلا ءادساو هرماوأو

 . ةلودلا رومأ

 ةيناكم ةباحصلا ضعب ىلإ سو هيلع 5-5 ىبنلا ديع :«بتاكلا»

 ذل انناك نافع نر نانع دنقا ةنذاخلا نع أ قلو انواوكا نماألاو كوأملا

 باتكلا ددعت ةيمأ ىنب ىلإ ةفالخلا تلقتتا املو . داوقلاو لاعلا ىلإ بتكل

 هستاكو ؛ جارخلا بتاكو «لئاسرلا بتاك مبنم ناكف ةلودلا اصم ددعتب

 .يضاذلا ناكر ا ةظرتفلا ننال

 ةيتاكم ىف ةفيلخلا نع بوني ناكف .ةصاخ ةيمهأ لئاسرلا بتاكل ناكو

 مهءابرقأ الا بصنملا اذه نولوي ال ءافلخلا ناك كلذل .ءارمألاو كولملا

 : مهتصاخو



 تا

 لوخدلا نم ًادحأ نوعنمم ال نودشارلا ءافلخلا ناك :  . بجاحلا »

 مهلع مهيجحب نأ نود ىوقلاو فيعضلاو ىنغلاو ريقفلا نوبطاخيف « مهلع

 دعب اهدا افلا ود ذعب "اع نودي و اعم دأ ةدمأ ولم أه الق .دحأ

 ىلعمبماحدزال ايفالتو ؛سانلار ش نم مهسفنأ لع انفوخ كلذو «ىلعلتق ةثداح

 .ةيمأ ىبب كلذ فنويسابعلاىدتقا دقو.مهتا ود ماهمىفرظنلانع مبلغشو مهاوبأ

 امهدردك ناك اما ىف ءانمأللا ريك هيشي ل فظوم بجاحلاو

 مهماقم كلذ ىف ًايعارم . ةفيلخلا ىلع سانلا لاخدا هتنبمو ؛ طالبلا ىف ًايماس

 ظ . .مهامعأ ةيهأو

 مكح ىف مهنع نوبوني ةالو نونيعي ءافلخلا ناكو : « ييلاقألا ةالو ه

 ةطرشلاو دنجلاو جارخلاو ءاضقلا ىلعالا سيئرلا 0 ناكو . ملاقألا

 امسالو سانلاب ةالصلا ىف ةفيلخلا نع بوني ناك اك« لامعالا نم ابيلا امو

 . دايعالاو عما ىف

 « نيفظوملا رايك نم ةفئاطب هتيالو نوئش ةرادإ ىف نبعتسي ىلاولا ناكو

 بحاصو دئاقلاو ىضاقلاو ( ةيلالا ريزوب هبشا) جارخلا لماع مهنيب نم

 ظفتح ىلاولا ناكو . لامعالا هذه مهأ جارخلا ناكو . ( ظفاحملا ) ةطرشلا

 ىلاولا عم لمعي هلبق نم لجر ىلا ةفيلخلا هدنسأ امرو . هسفنل بصنملا اذهب

 . ةيلاملا نوئشلا ىلوتي كاذو ةسايسلا ةفد ريدي اذه « بنجل انج

 ةصاخ ةحلصم تُئشناف . جارخلا ةيابج نامضل ىرلارمأب ةالولا ىنع' دقو

 ىلع لمعلاو روسجلاو عرتلا ءامشنإو دودسلا ةبقارمب موقت « ةيالو لك ىف هب
 ,نيلهألا ىديأ يف كرت دقف ةماعلا لامعالا نم كلذ ادع ام امأ .اهتتايص

 ىرقلا ىف ةيلحملا سلاجملا اوأشناو  ةيراجتلاو ةيعانصلا تاباقنلا اونوكف
 ةيسايسلاو ةييفيدلا ةيرحلا ._.رم رفاو طسقب نولهآلا عتمتف . ناملاو
 نودؤي اوناك املاط مهلانعأ ف لخدتت ال ةموكحلا تناك ذا . ةيداصتقالاو
 . ماظنلاو ةنيكسلا ىلا نودلخو بئارضلا نم مهيلع ام



 1 ا

 هذهىبع راسو برءلانم ةالولا راتخاف .ةرادالا مظن نم لوأ رمع ناكو

 ماهتها نم غلبو .نيبومالاو نيدشارلا ءافلخلا نم هدعب هاج نم ةسايسلا

 نمدارفأ ىلا ميظعلا بصنملا اذه دنسي مبضعب ناكنأ ةالولا رايتخاب ءافلخلا

 ةلوأ سرفلا لإ ملاقألا ةيالو اوكا قويسافلا "اهنا 2 كازاملا ففللا

 ,كلازرتالا ىلا م

 " :هيشأ ) «اذعألا لع نسستلا ديرلا يخاض ةفيذ كتاك سنع ةنيزإلا »

 ةافاومو مبلاقألا ةالو ةبقارمو ( نرآلا هيبرحلا ةرازو ىف تارئاخلا لقب

 نب ةيواعم نيملسملا نم ديربلا ذختا نم لوأو . ةماهلا نوششلا عيمجي ةفيلخلا

 ماشلا ىلع هتيالو ءانثأ مورلا نع هذخأ دقو . نايفس ىلأ

 ةحلصم: هبشأ دادغب ىف ريبك ناويد ديربلل حبصأ ةيسابعلا ةلودلا دهع فو ٠
 . ةيموكسحلا لامعالاب ًاصاخ ناك هنأ الإ ء نآلا دب ربلا

 رومأ ىلع فارشالا ىلع مل ًانوعو ءافلخلل ًانويع ديربلا لامع ناكو
 نع ةديعبلا تايالولاب ةالولا لالقتسا نم فوخ ةمئ نكي ملف . ةلودلا

 . ةيزكرملا ةموكحلا

 ىلع ةالولاو ةفيلخلا اهلع دمتعي .ناك ىتلا دنجلا ىه ' : , ةطرشلا »

 كلذ ىلا امو نسل ةانجلا ىلع ضبقلاو ماظنلا ظفحو نماللا بابتتسا

 مهتنين |طو روبمجلا ةمالس لفكتت ىلا ةنرادالا لامعألا نم

 اذه ىف ظفاحملاب 0 وهو . موقلا ةيلع نم راتخم ةطرشلا بحاص ناكو

 | . رصعلا

 ىنيد زكرم ةفالخلا نأال ءكافلخلل ءاضقلاناك -: ىناضقلا ماظنلا (ت)

 ةالصلا هيلع ىنلا ناكدقو . ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر نع اهحاص بوني

 نشب 5 : مي مالسلاو

 . امهاوس ضاق ركب ىنأ دهع

 نم مريغب برعلا طبتراو رمع دهع ىف ةيمالسالا 0 ترشثلا الو



 ولالا

 دارفاألا نيب موقي امف لصفلل ىعي رشن ماظن لاخدا ىلا ةلاحلا تعد « مهلا

 7 لاة"الا ىف ةاضق نييعتب ماظنلا اذه ىضقو.. عازنلا نم مهريغو برعلا نم

 لالا هذه شن ةفلخل ا نع ندرد

 ذوفن ةالولل نوكي الىتح «ةرشابم ةفيلخلا لبقنم نونيعي ةاضقلا ناكو

 ةاضقلا ىضاقب بقل دادغب ىف ًاريبك ايضاق ىسابعلا ىدبملا ماقأ دقو . مهلع

 . ملاق الأ ةأاضق ىلع فارشالا هتنهمو ؛ ) نألا ةيناقحلا ريزوب هش (

 ىلا دبعي ناكف .بسنخم او ىضاقلا نب ةعزوم ةيئاضقلا لامع الا تناكو

 ماظنلاب قاعتي امف رظنلا هتنبف بستحلا امأ . ةينيدلا اياضقلا يفلصفلا ىضاقلا

 ليي اكملاو نيزاوملا ةبقاركع ةعرسلا ىلا اهف لصفلا مأ ىعدتسي ام 8

 . انامحأ ت اءانجلا ىف رظنلا قح هل ناك اي ةيذغاللا ةفاظن ىلع فارش

 ىوذب ةصاخلا ةماهلا. اياضقلا تناك سانلا نبب ةاواسملاو لدعلا 0

 00 ةمكع هبشت ايلع ةمكحم ىلع ضرعت ةلودلا ىف بسحلاو هاجلا

 لا بقليو عرولا ريثكردقلا ليلج لجر اهالوتب

 . ناورم نب كلملا دبع ماظنلا اذه لخدأ

 شيجلا نم اهتوق ةيبرغلا ةلودلا تدمتسا -: لوطسالاو شيجلا (ح)

 مهمتاوضناو مالسالا ىف سانلا نم ريثك لوخد رثإ امظع اومن امم ىذلا

 ,دنجلا نم فولأللا تام لوألا ىسابعا رصعلا ىف هددع غلب دقو. هنأول تحن

 مظل م دامحأ ًاناويف مل دجوأو دنجلل قازرآلا باطخملا ن " رمع بترو

 هردق 1 د رهش كر مها ىدنجلا ناك ةسابعلا ةلودلا دبع و مهاوحأ

 ةيبرحلا تاللآلا ام . ةأشملاو ناسرفلا نم شيجلا ناكو . ًامهرد نورشع

 ناكف .٠ 0 تاللآلا نع ًاريثك فاتح ملف دونجلا اهم زبجت تناك ىلا

 ( طلبلا) ةيبرحلا سو 0 و بارحلاو حامرلاو ماهسلاو ىسقلا مهتحلسأ نم

 سالم تناكو . ةضفلاب اهنولحتو اهتعانصب نوذعي انذاك ىت ]| فويسلاو

 . ةقطنملاو عردلاو ةذوخلا ىه دونجلا



 بووسد

 ماظن كلذ نم . ثيدحلا رصعلا ىف هتمظنأ لئامت شيجلا ةمظنأ تناكو

 نم نيسنجلا الك نومدختسي اوناك دّقف « نييسايعلا دسع ةيسوساجلا

 ىز ىف نيركدتم ةيينج'الا دالبلا ىلإ نودفوي اوناكنيذلا ءاسنلاو لاجرلا

 1 . مهتلود ىلإ ابلقنو رابخالا عجل ءابطالاو راجتلا
 مهلاصتا رثأ ىلع ةيبرحلا نونفلاب ةياردو ةربخ برعلا بستك | دقو

 مك . بئاتك ىلإ هنومسقي و دنجلا نوفصي فيك اوفرعف ؛ مورلاو سرفلاب

 ةيبرخلا تالآلا لاعتساو نوصحلا ةماقإ و قداتخلا رفح ةيفبك ىلع اوفقو

 مورلاو سرفلا ىلع اوقوفت نأ اوثبلي لف ءراوسآلا مدهو راصحلا تالآو

 . رامضملا كلذ ف

 مدعو مهءوادبل مالسالا ردص ىف ةيرحبلا بورحلاب برعلا نعي“ ملو
 ءانثأ ايبرع الوطسأ ىب نم لوأ ةيواعم ناكو . رحبلا بوكر ىف مهترابم

 نيبومآلا دبع ىف لوطسالا نأش رظع مث . ماشلا دالب ىلع هتبالو
 ماشلاب ةيمالسالا روغثلا ف ىناوشلاو نفسلا ءافاخلا أشنأف « نييسايعلاو

 ةيمالسالا دالبلا ةب 00 لاجرلاب ليطاسألا اوأبعو «برغم اورصمو

 . ةلصاوتملا مورلا تاراغ نم

 ةيداملا ةراضحلا 6 (

 سمخ ١» نم نوكتت ةلودلا دراوم تناك : ةلودلا دراوم()

 «ةاكرلا» و «نيملسملا ريغ نم مهمورح ىف نودلسملا اهبيصي ىلا « مانغلا
 وهو « جارخلا ٠ و « ةراجتلاو لاملا نم ملسملا دكلتمب ام رشع عبر ىهو

 ( علسلا ةميق رشع) « روشعلا » مث ةءذلا لهأ ةيزجو .« ضرألا ةبي رض

 اذه . ةبيرضلا هذه ضرف نم لوأ رمع ناكو . ةدراولا ةراجتلا ىلع
 ريغ نم تاءانصلاو فرحلا باب رأ نم لصحت تناك ىّتلا بئارضلا ادع
 أ ا نيملسملا



 م

 ضراألا ىلع ةضورفملا بئارضلا تناك و . نيبلسملا لع رشعلا عبرو ةمذلا

 ناك لب « ادقن املك عفدت نكت ملو ؛ ىضارالا ةحاسم بسح ىلع ردقت

 اوعضوف « نيعرازملا قاهرإ مدع ىلع ءاهاخلا لمع دقو . انيع عقدي ضعبلا

 اوناكو .ضرالا ةدوجو لوصخملا عون بسح جارخلا رادقمل ةتباُث دعاوق

 . بابساللا نم ببسل لوصحملا لق اذإ نايحالا ضعب ىف بئارضلا نوضفخ

 ساطع زم لايحلاو ةةلولا وب ةاضقلا قاررأا لالا كض ند فورست ناكر
 كلذ ريغو عرتلا رفحو اهم راجب حالصاو راهمالا ىرك تاقفن مث . دنجلا

 . ةلودلا ام موقت تناك ىلا ةماعلا لامعألا نم

 ةعارزلل ءاملا نم ةدافتسالا اونسحأ موق فرعي مل : ةعارزلا (ب)

 . ةفرحلا نيدنفلا تدع ارعبملا قااوأشا لنإا هيوملا كتارأ انزع
 « رطانقلاو روسجلا اوماقأو فراصملاو عرقلا اورفخ ىرلا مظنتب اومتها دقف

 ةسارد ىلع مدنع ةعارزلا تماقو . نيتاسبلا ةحالفو ةعارزلا تمدقتف

 تابنلا عاونأ اوفرعف « ةيعارزلا سرادملا ءاشنإ لضفب كلذو « ةيبلع

 ةدمسألا اولمعتسا امك .اهنم عون لكل وجلا ةمءالمو ةبرتلا ةيحالصو

 . اهريغو ةبك افلاو راجت الا نم ةفلتخما فانصألا ديلوتو ميعطتلا اوفرعو

 لدتل مصاوعلا نم اهريغو ءارهزلاو ةبطرقو ةرهاقلاو دادغب نيتاسب ناو

 . اهقيسنتو قئادحخلا سرغ ىف مهقوذ ةمالسو برعلا ةعارب ىلع

 أوج رختساف «ةيندعملا ةورثلا دراوم لالغتسابرعلا نسحأ : ةعانصلا ( ح١

 مجانم نم ماخرلاو صرملاو طفنلاو تي ريكلاو صاصرلاو ةضفلاو ديدحلا

 نداعملا ةعانص ىف غوبنلا ىلع مهدعاس ام. سلدن الا دالبو ناسارخو سراف

 ةلطباط ترهتشاو .بهذلاو ةضفلاب ةمعطملا ةيساحنلا ىناوألا ةعانص ايسال

 ' . ةحلساللا ةعانصب ندلاو قشمدو ةطانرغو

 جيبباصملاو  ةيجاجزلاو ةيئيصلاو ةيفزخلا ىناوآلا عنص يف نوءلسملا رهمو

 ةرهاقلاب راثآلا رود لاؤت الو . توقايلاو فدصلاو بهذلاب ةالحملا ةيرولبلا



 ا

 هذه مدقت ىلع لدت ىلا ةينفلا تاعومجملاب ةمماع نيلربو سيرابو ندنلو

 . سرافو رصم ىف ةصاخمو ةعانصلا
 ةيناتكلاو ةيريرحلا تاجوسنملا ةعانص ىف صاخ عونب برعلا غبن دقو

 ةعانصب قشمد ترهتشاف . ( مايخلا ) طيطاسفلاو ديجاجسلا لمعو ةيفوصلاو

 ثربمو ؛ فاوصالاو ديجاجسلاب ناسارخو , شاشلاب لصوملاو ؛ناتكلا

 ةعانص ىف زاتمم ركرم رصمل ناكو . ريرحلا ةعانص ىف ةبطرقو ةفوكلا

 ديرب ا ؛ ريك اشبلاو طوفلا عنصب طايمد ترهتشا دقف . تاجوسنملا
 ولما ةيريركلا هعقألاب نييك

 رصم ىف عنص دقو . دواجلا غبدو جورسلا ةعانص ىف برعلار هم كلذك

 ءاملا دنجلا اف لمحيل ريدصقلا نم مئافصب نطبمو فوجم جورسلا نم عون
 ةميظع ةرهش ىطرقلا داجلا لماعمل ناكو . بورحلا ىف

 دنقر مس لهأ أف ربمش : نينيشأ نع قررا ةعانص برعلا لي كفو

 راطعألاو توبيزلا جارختساو نوباصلا ةعانصب اوزاتما اك . دادغبو

 اوسساف , نيطئزيبلاو سرفلا نع ةراعلا نف برعلا ذخأ : نونفلا ( :)

 دجاسم دبشتو . ةميظعلا دجاسملاو ةمخفلا روصقلا اهم اونو ةرماعلا مصاوعلا

 برعلا قوذةمالسب ةبطرق ىف عيدبلا ءارملا رصقو نابفصأو ةرهاقلاو قشمد
 . ةسدنهلا ىف مهتراهمو ةفرخزلاو ءانبلا ىف

 .ناثواألا مهتهاركل ءانبلاب مهتيانعريوصتلاو تحنلا نفب برعلا نعي ملو
 ةيسدنهلا لاكشألاو ةيعيبطلا رظانملا ىلع ةقرخولا ترصتقا كلذلو

 ةينابنلاو ةئاويحلاو

 والا امنأ عيمج ىف برعلا ةراجت ترشقنا : م (و)

 قرشلا نم رجاتملا لقنت راحبلا بابع رخمت ةيمالسالا نفسلا تناكف . ذئتقو

 لحاوسب برا لصتاو . رصمو ندع ىلإ امو ىسرافلا جيلخلا ىلإ ىصقألا

 ةراجتلاب بهذت نفسلا تناكف ؛ ةيراجت رك ارم اوماقأ ثيح ةيقرشلا ةيقيرفإ



- 

 ةيفيطنطسقلا ىلإ سلدنالا دالب ءيناومو ةيردنكسالا نمو ماشلا روغث نم

 . ةيلاطيالا تايروبمجاو ةيلقصو اسنرفو

 ىف طاخملا ةماقإو رابألا رفحو قرطلا نيمأتب ءارمألاو ءافلخلا ىنع دقو

 لا وسلا "هياط ليطاسشالا اًوتيو نيوقتلا ف ئاثملا اوماقأ اك لفاوقلا: قوط

 تاهت تا ذاغ و
 رحبلاو نيوزق رحب تابج ىلإ دنهلاو نيصلا نم ةراجتلا لفاوق ترشنناو

 . ماشلا ىلإ دادغب "نمو ءايسورلا دالب طساوأ ىتح ةنيطنطسقلاو دوسألا

 ةيتيرفاللا ىطنلا فانعجلا اها ميت ترفرت تنال! يراك ا و رصفو ١

 . رجينلا دالب ىلإ ةيقيرفإ ءارعص تقرتخاو

 ةسلعلا ةراضحلا ١*(

 ةساردل اوغرفتف . ةينيدلا مولعلاب ةيمالسالا ةلودلا ردص ىف برعلا ىنع

 تيدحل اة يودا6 هادا و دلستلاو عيرشتلاو نيدلا ردصم نآرقلا

 اوسبتقا ؛ ةيمالسالا تاحوتفلارثأ لع ىرخالا ممألاب اوطلتخا املو ٠ ةغللاو

 . دونلاو قيرغالاو سرفلا مولع نم ريثكلا
 عيجشت لضفب ةيسابعلا ةلودلا'ردص ىف ًاهجوأ ةيملعلا ةضمللا تغلب دقو

 كلا نع بكا تاوعلا ترس ا ناك ةوحأل م ننرلاو قوضنما

 دنهلا ىلإ ةيملع تاثعب نومأملا لسرأو . ةرهدالاو سئانكلا ىف ةمدقلا

 ريضملا كلذ ىف ةمجاولا رع سطس و يقل يمكلا زد ةنطلظستلا)
 وعلا ل ور اوم او دير انلا تكلا قلقا , يلع طاق
 كلر وو جرهز تاس للا جد ندا ةيو كنووا ناما ةقفلد سومو
 قحسا نب نينح نيمجرتملا رهشأ نم ناكو ٠ كلفلاو بطلا ىف بتكلا نم

 رصم ىف نويبوبالاو نويمطافلا جبن دقو ٠ ىدنكلا قحسا نب بوقعيو

 ٠ برغلا ىف سلدنألا دالب ءارمأ كلذكو « نييسابعلا جسمن

 ةيملع دهاعم اوأشنأ دقو . دجاسملاب سرادملا نوقحلي برعلا ناكو



 فيرشلا رهزالا لازب الو ٠ اهريغو ةرهاقلاو ةبطرقو ىراخو دادغب ىف

 دهاسملا ىلع فاقوألا ءافلخلا فقو دقو . مويلا ىلإ ةيمالسإ ةعماج ربك

 ؛ ىلعلا بالطو ءارعشلاو ,العلا ىلع قازرالاو اياطعلا اوقدغاو ةيملعلا

 . نفو ملع لك ىف نوفلؤملا مهنم رهظ ىبح ثحبلا اوفرصناذ

 ددع ممأِب ىتح ةماعلا بتكلا رود ًاريبك ًامانتفا يرق ماها كلذك

 ةمتكم ىف و ؛ دلجم فلأ ةثاهسمخ نييمطافلا دهع ىف ةرهاقلا ةبتكم ىف تادلجملا

 | . دلجم فلا ةئاعبرأ نم رثك أ ةبطرق

 50 . مهريغ نع هواقن ام ىلع برعلا مولع رصتقت ملو

 تادوهجم لضفب « ءايميكلا ه لع رارسأ اوفشكف . قيرغالاو سرفلا نم

 آ؟ : لوحكلا ريضحتو ريطقتلا تايلمع اوفرعو . ىزارلاو نايح نب رباج
 ىلع ءايميكلل مهتسارد تدعاس دقو . تايواقلاو ةيندعملا ضماوحلا اوفشك

 اوناكو « ريقاقعلا اوعرتخاو ةلديصلا نف برعلا نقتأ كإذك . بطلا مدقت

 ةلديصلا رف ىف مهنم غبن نمو . تايفشتسملاو تايلديصلا ماقأ نم لوأ

 ىتح تاعانصلا قر ىلع هايميكلا تدعاس اك . ليبشالا ره نب كلملا دبع

 ,دولجلا غيدو ةعيدبلا ناولاالاب فاوصألا غبص ىف مهريغ برعلا قاف

 . تايبرملاو ةيرش“الا لمعو  روطعلا جارتختساو

 صيخشتو ةحارجلاو حيرشتلا اوداجأف . هيف برعلا عريدقف « بطلا : امأ

 فاخ مساقلا وأ و انيس نءاو رهز نبا بطلا ءالع ةمدقم ىفو . ضارمأالا

 لقتال ةحارجلا ىف قرط هل تناكو.ىداليملارثع ىداحلا نرقلا ىحا رج ريكأ

 هل شبا ىنخ ةراط رق يلطلا «اينلا ورام كللوك هاف دلل قدرالا ع ذك

 م195١ ةنس ىوتملا ىليبشالار بج ركتباف « تايضايرلا » ىف برعلا غبنو
 « ةلصوبلاو لوازملا اوعرتخاذ اكيناكيملاو ةسدنحلا ىف اوغبن اك . رجلا لع

 اياوزلا كلفلا ءايلع ساقو . ةبطرقو ةرهاقلاو دادغب ىف دصارملا اوماقأو

 موجنلا تاعومج مظعم لازت الو . بك اوكلا تاكرحو داعبألا اوطبضو
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 ئرصملا سفوي نبا كلفلا ىف غبن نممو . مويلا ىلإ ةيبرعلا اهئامسأب ظفتحت
 . مطقملا لبحي ًادصرم ىنبو ةقاقدلا ةعاسلا لودنب عرتخا ىذلا

 فتراويجلا زئارغ اوسزدف « ىعيبطلا خيراتلا د ملعب برعلا ىع كلذك

 راطيبلا نبا غبت دقو دق . مج جاذملا نم نداعملا اوج رختسا م  تاءئلا صاوخو

 نها رورو مدخل ملا نأ لك ىف لاجو تابنلا ملع ىف ىقلاملا

 . ةيبطلا ريقاقعلاو باشعأللا

 ملعقر ىلع اهيف ةراجتلاراشتناو ةيمالسالا ةلودلا ةعقر عاستا عجشدقو

 برعلا نم ةلاحرلا رهشأ نمو.مهتعيبطب لجر ودب برعلافبجعالو .«ايفا رغجلا»
 تابجلا اوفصوو راطقألا اوفاط نيذلا ةطوطب نباو ريبج نباو ىدوءسملا

 .قارتملا فكل ريس للدب اودزف تاذهاقملا نع ادي اتا داقلمو ةفلتخلا
 ىريكلا ءارحصلا وىملطأللا طيخما ف هدودوو هرو زأ رزج برعلا فشكو

 همسر ىذلا روصملا كلذ نم . ةميقلا تاروصملا مجواملع عضوو « ةيقيرفالا

 تاروصملاو م6١١.ةنسىلباذو ةيلقصكلم جمهم» !١ ىناثلارجوراىسيردالا

 . رصم ىف ىمطافلا هللا ندل زعملا مايأ يف تعنص ىلا لاثملا ةردانلا

 الو . ةميقلا تافلؤملا هيف اوعضوف « خيراتلا ملعب ١ برعلا منها كإذك

 . «فنرودلخ نباو ءادفلا ىأو ريثألا نباو ىدوعسملاو ىربطلا بتك لازت

 0 ملعلا اذه ىف عجارملا أ نم ىزيرقملاو

 ةغالب مهف ترثأ دقف ورغ الو . بداآلاو رعشلا ىف برعلا غبن دقو

 ةصاخمو ةيعيبطلا رظانملا لامجو ةيداملا ةراضحلا رهاظم تدعاسو . نآرقلا

 . رعشلا ةقرو لايخلا ىقر ىلعسلدنالا دالب ىف

 ةرافصلاك ةيقيسوملا تالآلا ىلع فرعلاو ءانغلا نف ىف برعلا عرب دقو

 قجسا ءانغلاو ىقيسوملا يف برعلا نم غبن نميو . نغرالاو ةراثيقلاو دوعلاو

 جرخت ىقيسوملل ةسردم سسأ ثيح ةبطرقب بايرز هذيملتو دادغبب لصوملا

 . نييقيسوملا ريهاشم نم ريثك اهف



 )و

 ابروأ ىف برعلا ةيندم رثأ

 نونفلازكرم سلدنالا دالبو ربصمو قرشملا ىف ةيمالسالا لودلا تناك
 ةقراغ ابروأ هيف تناك ىذلا تقولا ىف بادآلاو مولعلا رانمو تاعانصلاو

 مبمولع نم اوسبتقاو برعلاب نويبروآلا لصتا دقو . لهجلا راح ىف
 ةيبيلصلا بورحلا ءانثأ مامشلاو رصم قيرط نع مهتراسضح نم اودافتساو

 . ىدالملا ريثع ىداحلا نرقلا ىف تماق ىلا

 اوقحتلاف ء اب روأ ءاحتأ _.رم معلا بالط سلدنالا دالب ىلا حزن دقف

 ىلإ اوداع املف . اهم ةريثكلا بتكلا رودب اوعفتتاو اهتاعماجو اهسرادع

 ْ . برعلا مولع اورشن مدالب
 نرقلا يف سيراب ىف اوأشنأ نأ برعلا مولعب نييبرغلا مامتها نم غلب و

 نيب روأألا نم رهظ دقو . ةيقرشلا تاغللا ميلعتل ةسردم ىداليملا رشع ىتاثلا

 ىزيلجنالا ملاعلا مهنم ركذلابصخن , مهئاحبأ قرطو بزعلا مولعب ا وعبشت ءاملع
 ةيضايرلا مولعلا ةسارد ىلا سانلا اعد ىذلا 20و: 830مد نكيب رجور

 أديف ٠ ةيبلعلا قئاقحلا ىلإ لوصولل براجتلا ىلع داهتعالاو ةيعيبطلاو

 ةبملعلا ةضوللا مايق ىف ميظع رثأ هل ناك ايبلع اثحي مولعلا نوثحبي نويروألا
 . ةيبرغلا ةراضحلا قرو ابروأ ىف

 اوفرعو «راطيبلا نباو رهز نبا نع ةيبطلا مولعلا نويبروأالا لقن دقو

 كولم ىعدتسي ناك اماطو ٠ ةبصحلاو ىردجلا ةجلاعم قرط ةصاخ ةفصب
 ةسردم نويسنرفلا سسأو . مهتجلاعلل برعلا نم ءابطأالا اه ةارمأو اهروأ

 دالب نم ةذتاسأ اهف سيردتلاب ماق ة[هدفمولاذو: هيليبنوم ةنيدم ىف بطلل
 لازت الو .ءايميكلاف برعلاغوبن نم نويب رو الا دافتسا كلذك .سلدن الا
 0هصمطمب وفاكلاو ملعمطما لوحكلاك ةيئاميكلا تايكرملا ضعب ءاوسأ

 ٠ ىبرعلا اهلصأ ىلع لدن قرمتمو ةب رش الاو ىااولن تايواقلاو



 هسا ح

 ور الاك تاننلا عاونأ ن نم ًاريثك برعلا نع نويبروأالا ذخاو

 درولا عاون أو نارفعرلاو :لاقتربلاو ش شعمشلاو كوش 1طاوركسلا بصقو

 . “املا مفرو لالغلا نحطل ةيئاوملا نيحاوطلا مهنع اوذخأ أ .نيمسالاو
 أهريغ اوماقأ انك ءمول٠.ه ة همس هيدنمروأ ةعطاقم أهنم ةناوحاطلوأ اوماقأو

 ىرلا قرطب نآلا ىلا ىورت اينايسأ ىف ةيسنلب لوهس لازت الو . ةدنلوه ىف

 . برعلا اهركتتا ىتلا ةينفلا
 ركسلا ةعانصك تاعانصلا نم ًاريثك برعلا نع نويبر والا لقن دقو

 ' هه ا ناكمذ ؛ ةلصويلا : مهنع اوفرعأ 5ك قرولاو ريرحلاو

 : .:قار رغجلا فشكلا عضد ةحالملا قاطن عيس وت 2

 ةذتاسأ اوحبصا ىتح نفسلا ةعانصو ةيبرحلا نونفلا ىف برعلا غبن دقو
 ليطاس“ال جذامت ةيمالسالا لودلا ليطاسأ تناكف .رامضملا كلذ ىف ابروأ
 نم ريثك لازب الو . طسوتملا ضيب”الا ر ملا ضوح ىف ةيحبسملا دالبلا
 . مويلا ىتح ةونج ىف ةراحبلا ةئسلأ ىلع اعئاش ةيرحبلا ةيبرعلا تاحالطصالا
 ةفرلا ةيلاطيالا طةمدهدق1 ةملكو ؛لبح ةلك نع ةفرحما 08516 ةمأك كلذ نم
 . ةعانصلا راد ظفل نع

 دقف . تاعائصلاو مولعلا ىلع برعلا نم نيسرو الا ةداف:سا ر صتقت مو

 «ق.سوملاو رعشأا ةصاخنو انفاس | ف بد الاب نيييرو“ اللا 2000

 فريك ىثأ كلذ ناكو . مهناغأ و مهديشانأو توقلا ناجشأ ممدالب لإ اولقاف

 .ةسرو ثلا بادآلا

 نع ةبرعملا ةيبرعلا بتتكلا نم ريثك مهتاغل ىلإ نوير والا لق دق
 كلذ و. وظسرأ ةفلسافو سديلقإ ةسدنهو سوميلطب ةيفارغك ةب هش 0

 نيب لاصتالا ةقلح برعلا ناك كلذيو . انوا ىلا ةيقيرغالا ةفاقثلا تلقتتا .

 . ةئدحلا ةيبرو اللا ةيندملاو ةميدقلا ةيأ :دملا



 مج صح

 عباسلا لصفلا

 .:ندشازلا ءاناطا ههه قرع(

 00 رهع سلا |

 ةيردنكسالا ىلع برعلا ءاليتسا دعب ةيمالسا ةيالو رصم تحبصأ
 ورمع باطخلا نب رمع نيعف . ردنكسالا دبع ذنم ةيرصملا رايدلا ةرضاح

 ةنيدم ورمع ىبب ةيرحب ةمأ برعلا نكت ملالو . اهلع ًابلاو صاعلا نا
 . ةيردنكسالا نم الدي دالبلل ةرضاح اهذختاو ء طاطسقلا

 نكمي هناآلل .رصم ةرضاح هيف سسأ ىذلا ناكملا رايتتخا ورمع نسحأ دقو

 ناصتأل ذم ليتني ا, ابرق مالا هش ة:رمللا رانازلا دق لع هم قازكلا
 .زاجحلا ىلإ تاوقالا ليصوتل ةمدقلا ةائقلا ورمع رفح كلذل . برعلا دالي

 هيلع هاتر القاطيسلا نس ايزق لفل حألا عملا لعن تناك
 ؛ مويلا ىلا همساب فرعي لازي ال ىذلا هدجسم ىبب مث . نينمؤملا ريسمأ

 قاطن عستتا ام ناعرشو ٠ نع اس اويوردلا هلوخ يرحل لئابقلا فليكعاو

 ' ةيقازمالا نالملا فاذا ند عتصأو لم اافمقلا

 لَو قرم لإ يي يرقد ةلرذلا ةةناؤس هنا

 ام مايقل لاو دالبلا ةرادإ ىلإ خرفتلا اه ىتستي ىكل « هباصن ىلا نمألا عاجرإ

 دنج عنف 3 رظنلا ديف اناس وربع ناكو ٠ حالصالا هوجو نم هيلطتت

 اهلع مهصرحو اهم لاغتشالا مب ةرصي ال د ىضارآلا كالتما نم برعلا

 دهعتب هبطخ ىلوأ ىف ورمع مبحصن دقو . تقو لكىف داهجلا ءادن ةيبلت نع
 نع عافدلل دادعتسالا مامت ىلع شيجلا نوكمل ممورحفف مهتدع ىه ىلا ليخلا

 هيلع ىنلا لرقب مركذ ا. رصع دادرتسا اولواح ام اذا مورلا دض دالبلا

 اريخ طبقلاب اوصوتساف . رصم ىدعب مكيلع حتفيس هللا نإ » مالسلاو ةالصلا
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 اهلسرأ ىتلا ىتلانب مهاربا مأ ةيراه ناف ورغ الو .« ةمذو ًاربص مكيف مهل ناذ
 ةيطبق تناك مالسلاو ةالصلا هيلع ىنلا ىلإ ةيده رصم كاح سقوقملا

 نامالا باتك بتكف ؛ نييلسملاو طبقلا نيب فلؤي نأ وربع عاطتسا

 ءاهز دالبلا نع باغ نأ دعب هيسرك ىلإ هدرو طبقلا قريرطب نيمايش ىلإ
 قلطملا ناطلسلا هحنمو ؛ مهملظو مورلا فسع نم ًارارف ةنس ةرشع ثالث
 ةننيدلا ةيركلا هقالطإ نم ورمع ةسايسب كيهان . ةسينكلا نوُئش ةرادآل
 مهئاسنو م مهلاومأ ىلع مهنيمأتو « مهن :اداع ىف م ضرعتلا مدعو . نييرصنلل

 ةاضقلا بيصتتو ةرادالا مظنتو حالصالا بورض نم هب ماق امو مهدالوأو

 ٠ نيب رصملا داعسإ ىلا 8 ام ىرلاب ةيانعلا ىلإ ؛ جارخلا ةيابجل ةطخلا مسرو
 تالليدعتلا لاغدا دعب نامورلا هنس ىذلا ىرادالا ماظنلاورمع قبأ دقو

 . الثم ءاضقلا ماظنكىالسالا نيدلا عم قفتت ىلا

 ىف ميلهاك تلقثأ ىتلا بئارضلا ءبع نييرصملا نع ورمع ففخ دقو
  ناكو ؛ ءسومرلا ةيزج» ضرفف .نيلهألا نيب اهيف ىواسو . مورلا دبع
 قعأو . صخش لك نع ةنسلا ىف نارانيد اهرادقمو , ةمذلا لهأ ابعفدي
 ناكو «ضرألا ةبيرض وأ « جارخلا , مث , لافطالاو خويشلاو ءاسنلا اهنم
 اهرادقم فاتخت ناك كلذل . ناصقنلاو ةدايزلا ىف لينلا لاح اهتيابج يف ىعارب

 ىناوىلوالا ةتسلاوث ريئاندلا نم نييالم ةرشع ورم عمج . ماع لك ىف
 0 دعسن هللا دبع هقلخ دبع ىف جار ا غلب دقو . ةيلاتلا ةنسلا ىف ويلم

 أقأ لينلا ةلاحت اطتترم دالبلا لوصحي ناك الو . 1 0 ةدئرأ حرس

 5 ىلع سيب اقملا ةماقأب هدعب ند ةالولا ىع م عناولح أ اسايقف وربع

 .هعيزوتو جارخلا طبض ىلع مهل انوع نوكتل

 ضفل ىلاولا لبق نم ًانايحأو ةفيلخلا لبق نم نونيعي ةاضقلا ناكو
 ورمع دب ىف رصم ءاضق لظو . ةيمالسألا ةعيزشلا ماكحال اقيط لكاشملا

 صاعلاىلأ نب سيق ىلإ باطخملا نب رمع هدنسأ ثيح هإبم ةنس ىلإ اعلا ن



0 

 نوكي نأ ىضاقلا ىف ىعارب ناكو . دالبلا هذه ىف نييلسملا ةاضق لوأ ناكف

 .. مثال ةمول قحلا ىف ىثخال ًادهتج املاع ًاعرو ًافيفع
 ءاتسادقف . ناهثع لتق ىلإ تدأ ىلا ةئتفلا ىف ًاماه ًارود رصم تبعل دقو

 ىذلا حرس ىنأ نب هللا دبع ةيالو يف امسالو هتسايس نم نويرصملا
 مهسوفن ىف ًايصخ ىعرمأبس نبا ةوعد تدجوو ؛ بئارضلاب مهلهاك لقثأ

 هسفن ماقأو نامع راصنأ لتاق ىذلا ةفيذح ىنأ نب دم ةماعزب ةروثلاب اوماقف

 ش :كامقلا عال
 ىذلا ةيواعمل نبي رصملا نم قيرف رصتنا ىلعو ةب واعم نيب عاذتلا ماق املو

 ةقيذح ىلأ ن دمح براح ًاشيج لسرأف . لع نم رصم خلس ىلع لمعي ذخأ

 هراصنأ ضعب وه لتق ثيح مانشلا ىلإ هقاسو هيلع رصتتاو

 صاالختسال صاعلا نيو رمع ةدايقب اشيج ةيواعم ل سرأ مب ىكحتلا ءاهتنا دعبو

 نب دم ه ورمع مزبف ؛ ىلع لبق نم دالبلا 220 / دم نم رصم
 ةالو رصف ىلع صاعلا نب ورمع ةيواعم ىلوو . هلقر هلع شنو رك نأ

 نم دالبلا هبلطتت أم ىلع هنم فرصي ابجارخ هل ؛ ةمعط هل ابلعجو ةقلطم

 هل وهف كلذ دعب ىقب أمو حالصالا بورض

 لو ا ىسايعلا رصعلاو ا ب دهع قى رصم ) 0

 موءو - ه4.وه ؟نوع د عم

 ةيلخادلا تاروثلاو نتفلا مايقي رمصعلا اذه ٌّى رصد خيرات زاتما

 كلملا دبع نب ديلولا دهع ىف ةيبرعلاب نيواودلا ةباتك دعب صخالا ىلعو
 نم لمعلا اذه عبتامو 3 ةيطيقلاب ككل فيثاك نأ لعل هاب ةنس ناورمه نبا

 جارخلا ةيابحي نوموشي اوناك ذإ 3 ةلودلا بصاتم نم م نع طيقلا ءاصقأ

 ةيموقلا حور ءايحإ ىلإ ىدأ ام. ةماهاةيباتكسلا لامعالا دست مهدحو مييلاو

 . ةالولا هجو ىف ةروثلاو جابها ىلإ مم عفدو 2 طيقلا دنع

 بي الف . جارخلا عمج ىف لاعلا طاطتشا اضيأ رصعلا اذه هب زاتما امبو



 د 45ه دل

 دهع رصق مهلمح دقف , رك ذت ةدئاف ليوطلا دهملا اذه ىف دالبلا دفتست مل اذإ

 راردتساو مهعشج دسل بئارضلا عمم غرفتلا ىلع مزك ارمعزعزتو ةالولا

 تافالخلا ىف رصم برع لخدت) ناك امع الضف اذه . ميلع هفلخلا فطع

 ريبزلا نب هللا دبع ةنتفك « مريلع نيجراخلاو ءافلخلا نيب تأشن ىتلا ةيجراخلا
 . نيمآلا لتق ىلإ تدأىتلا ةنتفلا مث , ةيسابعلا ةلودلا مايقب تهتنا ىتلا ةنتفلاو

 اذه ىف حالصالا بورض نم رصم لمثش ام ركذن نأ انتوفي ال هنأ ىلع
 نحو ةردقملاب اوفرع لاجر رخآو نيح نيب دالبلا هذه ىلوت دقف . رصعلا

 نيو ةعابمأاو ةعاررلا ةلكرت عا اوابعو نانلا انور: كلدتلا ١ رتفتق# ةنئاسلا
 (هد.و ل عب) دلخع“ نب ةيلسم .ةالولا ءالؤه نمو . اهريغو ةراهعلا

 عمأج ءانب ددجو ؛ نفسلا ةعانصل رادو لينلل ًاسايقم ةضورلا ىف ب ىذلا
 عرولاب ربتشا دقو . سلربلا اولزن نيح مهباقعأ ىلع مورلا در"اك ؛ ورمع

 . طاطسفلا ىف مهل ةسينك اونبي نأب طبقلل مممسف ىبدلا حاستلاو ىوقتلاو

 (همج - :0) ء ناورم نب زيزعلا دبع » أضيأ ةالولا ءالؤه نمو

 لماع نم اهدادرتسال مكحلا نن ناورم' هيبأ عم رصم ىلإ 'ءاج ىذلا
 بورض نم ريثك, ماقف. رصم ىلع هتيالو تلاط دقو . ريبزلا نب هللا دبع

 ني رسما "انضر تناك طخ هوبا هل مسر دقف ورغ الو . حالصالا

 لعجاو . كيبأ ىب مهلك اونوكي كناسحاب منمع ! ىبباي » : ةحيصنلا كلت ىف

 نود كتصاخ هنأ مهنم سيئر لكىلإ عقوأو . مهتدوم كلو فصت اقلط كبجو

 ةحيصنب زيزعلادبع لمعدقو .«كيلإ هموق داقنيو هريغىلع كل ًانيعنكي ؛هريغ

 هقدر نوب يل ساس هاني هتعمل نمر رع ق هلت رك ديال هنأ
 ريمأ جيلخ ىلع طاطسفلا فرطب ةرطنق ىبب ك٠ ( ورمع عماج ) قيتعلا عماجلا

 لقنو ها/# ةنس ناولح ىلإ رصم ةرضاح لوح كلذك . ه و ةنس نينمؤملا

 نم ةيزقلا ناويعلا نو ءاملا ايلا قاس ريك كرب انقنانوو لاما تيب اجلا
 دقو , ةدمعأ ىلع ةديشم تناك كلا ملا ثويع لصت رطانق ىلع مطقملا



 م اا

 اهب ءارعشلا داش دقو .نامورلا نع رطانقلا نم عونلا اذه نويومآلا ذخأ

 . ناسحاللاو ربلا لامعأ نم ىلاولا اذه هانأ

 ريلاو لدعلاب اوفرعو ىسابعلا رصعلا يف رصم اولو نذلا ةالولا نمو

 دمح نب نآورم عبتت ىذلا ىسابعلا « « ىلع نيحلاص » نيلهألا ةيعع باستك او

 ةئيدم سسأ م ءه #10 ةنس هلتقو همزهو ديعصلا ىلإ ةيمأ ىنب ءافلخ رخآ

 ىسوم ًأضيأةالولاءالؤهنمو .هركسعل ًارةموهتبالولةرضاحاهذتا وءركسحلاد

 .( ه زاله ء1الو لابو ةنس) تارم ثالث دالبلا هذه ىلو ىذلا ىسع نا

 . ناهياس نب ىلع هفلساممدهىتلاسئانكسلا ءانبب مه نذأف « طبقلا ىلإ ببحت دقف

 اننا نوعا اذه ف سنا مك يتلا الرا ةقيعأ نيماناكو

 نم رصم ىلو نم رخآ ناكو (ه 5 مسرب) , قاحسأ نب ةسنع م

 طايمد نصح دقف . دجسملاب سانلا اومتأ نذلا ةالولا رعتآ ناك اي , برعلا

 : ف عز حل رس نعم يطنوللا هوو نسلو

 هذه نوعطقي اوناك كارتألا نم مهلك ةالو ةسبنع دعب رصم ىلو
 ةالولا ءالؤد ةداع ترج دقو . ةنيعم ةيزج ةفالخلا رادل اودي نأ ىلع دالبلا .

 لبسلا نم نكي مل ذإ « مهمساب دالبلا هذه نومكحي مهنعًاباون اوفلختسي نأ

 ىلإ اوتأيو فرتو خذب نم اهف امو ارماسب ةفالخلا راد اوكرتي نأ مهلع
 ,كارتآلا ءالؤه دحأ كابكاب رصم ىلو ه+هغ ةنس ىفو . اهيف ةماقالل رصم

 . نولوط نب دمحأ هنع بانأف



 د

 .رماثلا لصفلا

 رصم ىف نويمطافلاو نويديشخإالاو نوينولوطلا

 رصم ىف نوينولوطلا - ١

 ماو.و د مخور ه 565 - 564

 م مرا د مكرر ه ملل 04

 نومألا ىلإ ةلسرأ «نيناماسلا ءارمأ دحالل اكرت اكولع نولوطع ناك
 اذه نولوطل دلوو . ايادهلاو قيقرلا نم هيلإ هلسرأ ام نمض ه 5. ةنس
 .فغشو ؛بدالا نسج و ةمها ولعب نرحأ فرع دقو لجأ ىاوس دلو ارماسي

 بح رهتشا 5. مهادآ بدأتف عرولا لهأو داهزلا بحصو . لعلا بلطب
 ةنبا دمحأ جدزو مورلا برجل تارم سوسراط ىلإ جرخف . وزغلا

 .صضعل ةيلوت ىلع هدعاسف 5 ةفالخلا راد ُْق كارتاللا رايك دحأ ٠ جوجرأب 0

 :تفاتماو رمد 3 الو 6 كانك اي هداف هاهو ةنلطن قون . نم وسرط لابغأ

 نب دصحأل ”فصت مل -: رصم ىلع نولوط نا ةيالو تيت

 لبق نم اهريغ نود دالبلا هذه ةرضاح داقت هنال ( رصم ةياالو نواوط

 ىلإ فضأ . ءاش ىتم هلزعي نأ اذه كابك اب ةعاطتسا ىف ناكو . كابكاب
 اذه . ةفيلطلا دنع هب عاقياالا ىلع هبأدو هل جارخلا لماعردملا نبأ ةسفانم كلذ

 بحاصو ىبايعلا ةفيلخلا ىخأ قفوملا نيبو هنيب ءادملا عوقو نم ناك ٠٠ ىلإ
 .باعصلا هذه ىلع بلختلا لعن ول وط نب ؛لمعدقو.ةفالخلا راد 2 ىهنلاو رماللا



 دس ١؟ملس

 همهتاو نولوط نبا لزع ىف ةفيلخلا ىدل ىعسف . مهتوقب ناهتسيال راصفأو
 راصن أو نويع ةفالخلا رادف نولوط نال ناكو .رصعلالقتسالا ىلع لمعلاب

 نمو . ريدملا نبا هل هريدي ناك ام ىلبع هوحلطأف . ةسيفنلا ايادهلاب هيلإ مها هنسا

 كابك ابل افاخ (نولوط نبا وح ) جوجراب نيع نأ نولوط نبا ظح نسح

 نولوط نبا عاطتسا كلذبو .اهلك دالبلا هذه ىلع هنع هبانأف ء رصم ةيالو ىلع

 ابجارخ لقتسا نأ ثيل امو . رصم نع هئاصقاب ربدملا نبا نم صلختي نأ

 , هس ةلس ًاضيأ

 ىدترملا ةفيللا وخأ قفوملا ناك: قفوملاو نولوط نءا نيب ءادعأا

 ىلاو عنتما ه «ه+ ةنس ىفو . ةيسابعلا ةلودلا نم قرشلا مسقلا ىلع انلاو

 ىلا ةفياذلا بلطف . رصم ذخأ ىف عمطو ةفيلخلا ىلا ةيزجلا 'عفد نع ماشلا

 نولوط نبا جرخ ايلف . اهتبالو هل نوكت نأ ىلع ماشلا وزغي نأ نولوط نبا

 هفرص ىلع ةفيلخلا ىدل لمعف , هذوفن دايدزا قفوملا ىشخ دالبلا هذه وزغل

 مض نم هيلإ حمطي ناكام نيبو نولوط نبا نبب لاح كلذبو , ماشلا نع

 . رصم ىلا ماشلا دالب

 لوتسأو ه4 ةنس ماشلا ىلا هشيحب نولوط نا جرخ روجام ىفوت الو

 جورخ أبن هب لصتا نيح رصم ىلإ ةدوعلل رطضا هنأ ريغ . اهنم ريبك ءزج لبع

 هل حصني هوبأ هيلا بتكف « ةقرب ىلا سابعلا رف دقو . هيلع سابعلا هنبا

 ..نرولوط ناا هيلإ ثعب ه 54# ةنس ىفو . نعذي ملف , هتعاط ىلإ عوجرلاب
 . سح ثيح طاطسفلا ىلا هقاسو هيلع ضيفو همه اشيج

 اغب* نب ىموم ثحيو نولوط ننال سئاسدلا سدي قفوملا لاز امو

 . رصمو مأشلا نم هدرط ىلع ( ةلودلل ىرغلا مسقلا قى ذوفنلا بحاص)

 . هضرغ قيقحت لبق هتفاو هتينم نأ الا , دالبلا هذه ورخا ًاشيج ىسوم عمجل

 ةريزجب ًاعينم انصح ىنبف . رصم نع عافدلل نواوط نبا دعتسا دقو
 ةيبرحلا نفسلا نولوط نا ًاشنأ كإذبك . همرحلو هل القعم نوكيل ةضورلا

 ىلوتساو ١ (ه ؟<ه ) ديدج نم ماشلا دالب.حتفل جرخ مثروغثلا نصحو
 . ىرغصلا ايسأ ىلا لصو ىتح:هحوتف :ىف لاز امو ؛دالنلا كلت لبع



 نب نك

 نولوط نا دنجي ركسعلا ةئيدم تقاض املو -: نولوط ناراثآ

 رق لبجلا ةعلق نيب ه مه ةنس رصمل ةدب دج ةرضاح ا هديصعو

 رايك طتخا مث : ايده نادت انامأ لذ ازا هسفنل ذختاو , نيداعلا

 مهنم لك ذختاو « ناديملا كلذ لوح مهرود هناملغو هداوقو هتلود لاجر

 فرحلا بابرآل كلذكو ةفاتخلا فئاوطلل لعج اك ءهب ةصاخ ةعبطق

 0 ا اه. نوميقي عئاطق راجتلاو تاعانصلاو

 مانيلا أ نمانلا ذخأ م مث . عئاطقل لا اهنكست ىتلا ةفئاطلا

 . طاطسفلاب اهتينبأ تلصتا ىتح ةئيدملا ترمعف

 ةريثكلارئاعلا ماقأف .حالصالا بورض نم ريدك نواوط نا ماق دقو

 لاثم ىلع هآنب دقو .ه عدم ةنس هاني 2 عرش ىذلا رووشملا هعمأج ىبو

 موق اماغ ًايببط هل نيعو ٠ ةيوداالل ةنازخ هيف لعجو «ارماس عماج

 ةضورلا سايقم حلصأ امك. ةعما موي ين يف نيلصملا ىلع أرطي دق ام ةاوادمب

 ريك نازخ ىهو « ةياقسلا ماقأو ٠ أهرائم مدر ةيردنكسالا جيلخ رفحو

 جرا ىلإ ءاملا ليصوتل ةدمعأ ىلع ةماقم رطانق ةطساوب ء املا هيلإ لصي

 نبا مسأ تدلخ ىلا راثألا نمو . ةيوارحصلا تاهجلا ناكس ة هب اقسل ةئيدملا

 هو «ءرصم ىف دحأ هيلا هقيسل مل ىذلا ليلجلا ف اسنالا لمعلا اذه نولوط

 انك لباقم الب ىضرملا هيف مي ناك ئشتسم ضهر . ه؟ن8 ةئس ناتسرأملا ا

 دقو . بهاذملاو نايداآلا ىف زييمت ريغ نم ناجل ةيودالا فرصت تناك

 :اكءءاسنلل رخآلاو لاجرلل امهدحأ نمامح ناتسراملا ف نولوط نبأ لعج

 لاخدإو ىضرملا ةاساؤم ىف غلاييو ةعمملا مريب ىف ناتسراملا اذه دقفتي ناك
 . مولع رورسلا

 .ًاريك ًائيش هدهع ىرصم تدرتسا نأ دعب هما ةئس ن ولوط نبا ىفوتو

 :تاعانصل )و بادألاو نوذفلا أبف تدضبف . اهلالقتساو اتمظعو | موق نم

 :حمقلا .رم بدرألا نمت غلب ىتح ءاخرلا اهمعو ءداليلا درأوم تدازو.

 .ةديشرلا هتسايسو ةديدعلا هتاحالضا ل ضف كلذو . ٠ شورف ةسمخ ىزاوي ام



 تسوس دس



 وسو

 مم56 -ممخ و هرم عا

 كلذ ىف ةداعلا هب تضق أم ىلع دنجلا عمتجا نولوط نب دمحا قوت ال

 ةفيلخلا رقأ مث . هرمع نم نيرشعلا ىف ناكو .٠ هيورامخ هناكم اولوو تقولا

 طحم هيبأ دهع ىف تناك امك هيو رامخ دهع ىف رصم تلظ دقو :: يتلا اذه

 هب ماقا١ لوأ ناكف . قفوملا دسح راثمو كارتأللا داوق نم نيسفاتتملا عاطأ

 شيج سأر ىلع (هريزو) هيبأ بتاكىطساولا ثعب نأ لامعالا نم هيورامخ

 ىلإ مضناو هيلع جرخ ىطساولا نكلو . ماشلا ىلإ ريبك لوطسأو فيشك
 ىلا كلذ ىف ببسلا عجريو . هيورامخ لاتقل ريسلا ىلع هضرحو قفوملا

 هيلع راشأ دقف , هيخأ رأثب ًاذخأ هلسيورامخ لتق نم ىطساولا هاشخم ناكام

 . رشلا نم هتايحهملإ رجت دق امل ءاقتا هلتقب

 ةينيمرأ ىلاو هبلا مضناو دادغب نم قفوملا جرخ : ماهشلا ف بو رهلا

 تراد ثيح ةلمرلا ىلا ًابونج مدقت مث . قشمدىلع ىلوتساف « لصوملا لماعو

 .طاطسفلاى لا هجاردأ داعو هنو رامتابف مزهنا ةريبكةعقوم هب ورامخ نيبو هنيب

 2 بالسألا عمجي هلاغشنا لاح ودعلا ىلع اوضفقنا: هشيج لواف ضعب نأ ريغ

 حور هسفن ىف تددجت راصتنالا اذبن هب ورامخ ملع الف ٠ هومزهو متانغلاو

 لماع براح مم قشمد لخدف . ه مالم ةنس مالا ىلإ ةيناث جرخو لمالا

 نوشخي هيورامخ ءادعأ ادب مث نمو . ةليوط بورح دعب هيلعرصتناو لصوملا

 نم هدالوأو هل نوكت نأ ىلع ةفيلخلا نيبو هني حاصلا مت دقو . هسأب

 . ةنس نيثالث ماشلاو رصم ةيالو هدعب

 ,رابنألا لماعو لصوملا لماع نيب عازتلا مايق ةصرف هب ورام رهتنا دقو.

 لماع هل عضخو . ةريزجلاو لصوملا ىف هذوفن'رشنو « ةقرلا لبع ىلوتساف
 هبراخل ؛ ماشلا وزغ ىلإ داع دقف .'اليوط مدي مل هعوضخ نأ الإ . رابنألا
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 ىلإ تلصو ىتح هشويج تمدقتو .ه مج ةنس ةميزهلا هب عقوأو هيورامخ

 تايالولا مجاه 6 هذوفنب اهبلأو ىفرتعاف سوسرط ىلإ مدقت مش , ةلجد رم

 . تارم ةدع ىرغصلا ايسآ يف ةيطئزببلا

 ءاضر بسكي نأ هيورامخ عاطتسا ه مبو, ةنس دمتعملاو قفوملا تام املو

 تارفلا نيب ةدتمملا دالبلا ةبالو ىلع هدالوأو وه هرقأف . دضتعملا ةفيلخلا

 ةيزج رانيد فلأ ةئاهثث ةفالخلا راد ىلا لمحت نأ ىلع ةئنس نيثالث ةقرو

 . هب وكس

 هيورامخ ضرع نأ ةفيلخلا نيبو هنيب هافتلا نسح ةسايس رثأ نم ناكو

 ٠ هسفن ةفيلخلا ابجوزتف ؛ ةفيلخلا نبا نم ( ىدنلا رطق ) ءامسأ هتنبا جاوز

 سار لك لعاش قا هنآ لف حم دعنا يبق قهر وزاتع ف رسأ كفو

 جاتحت ام لكب لزانملا هذه دعأو دادغب يملا اهقيرط ىف هيف لزنت اخف الزنم

 ةيهافرلا بابسأو ةحارلا لئاسو لكب ةعتم اهرفس يف تناكف ٠ سورعلا

 . اهيبأ ريصق ىف تناكول ؟

 ىذلا رصقلا ىف دازف فرتلل هبح هي ورامخ رهتشا - : هيورامخ راثآ

 فتراويإ تاذ ةريبك ةرجح وهو . بهذلا تيب هيف ًاقتأو . هلمجو هوبأ هأنب

 عابسلل اراد ىنب اك. ًاعيدب ًاشقن شوقنملا بهذلاب هناطيح تيلط دقو . حيسف

 ناكملا اذه حبصأ ىتح . اهريغو تافارزلاو ةليفلاو دوهفلاو رومنلل ةويبو

 .ناويحلل ةقيدحت هبشأ

 حيسفلاناديملا لوو ءاهفالتخا ىلع ةيشاملا ةيبرتب هيورامخ متها كلذك

 فاالتخا ىلع راقلا هيف سرغ ليمج ناتسب ىلإ رصقلا مامأ هوبأ هلعج ىذلا

 املا لوادج هيف قش 5. توصلا ةيجشلا رويطلا اجرب هيف ماقأو ؛ ابعاونأ

 ةنيزلا ملاعم عفر نم :اببحصي ناكامل دايعاللاب هيشأ تناك قابسلل تايلح ماقأ و

 . ةماتلا ةحلسالاو ةلماكلا ددعلاب رك اسعلاو ناملغلا ب وكذو

 عضو وق ذرلاب اهّام ىتلا ةيقسفلا هذه فرتلل هيورامت بح ىلع لديا 4و



 ا

 شارفلاناكف .ةب ريرخلا رينانزلاب دتشت مث ءاوهلاب خفنت (ةبتم) ”يشح ابةوف

 هبيبط ىلا اكش هنإ ةيقسفلا هذه ءانب ببس ىف لاقي و . قبئزلا ةكرح جري
 : كاذب هلع راشأف قراللا نه هئاعي نكات

 الو . رصعلا كلذ ىف رصم ةورث دراوم هرفو ىلع هيورامخ ذب انلديو
 ريغ .قاؤساللا ترععو ةراجتلا تجارو هدبع ىف ةعانصلا تمدقت دقف ورغ

 .. نيخرؤملا ضعب بهذ دقو .اهفعضأو ةلودلا ةنارخ رقفأ دق فارسأللا اذه نأ
 عاقيإ ىلإ ىري ًايسايس ًاجاوز ناك ىدنلا رطقب ةفيلخلا جاوز نأب لوقلا ىلإ

 . قلطملا مهدكح ىلإ اهتداعإ نييسابعلا ىلع لوسي كلذبو . ىلام رسع ىف رصم

 ابطوةسو ةينولوطلا ةلودلا فعض

 . شيج رك اسعلا وبأ هنبا هفلخف ءه ممم ةئس قشمدب هيورامخ ىفوت

 ىتفأو « ( نولوط نب دمحأ نب رضم ) همع هلتقل هنع اوضرب مل سانلا نكلو
 هفلخت . تام ىّبح هنجس ىف لظو نجسو هيلع ضيقف . هلزعب ةاضقلاو ءابقفلا

 راغأ هدهع ينو . هرغصل ةيالولل حلصي نكي ملو ؛ هيورامخ نب نوراه
 . ةمزطلاهب تل مهتب راح ًاشيج نوراه ذفنأف ءهمو.. ةئسس ماشلا ىلع ةطمارقلا

 ثععب دقو , نيلا كلذ ىف رصم هيلإ تلصو ىذلا فعضلا غلبم ىلع لدي امم

 نالوطسالا ىقتلاو « بتاكلا ناملس نب دمح ةدايقب الوطسأ ىفتكملا ةفيلخلا

 ا ا 0 رسلاو هولا قلق مررت هاظرو رسما عيباقلا
 (قيزاقزلاراوج) ةسابعلا ةئيدم ىلإ نوراهرفو ناملس نب دمحدي ىف طايمدو

 دب ىفرصم تطقش هدبع ىفو . ةبالولا ىلع هفلخو « نابيش » همع هلتق ثيح

 هلاجر بهنو « رانلا اهيف ىقلأو عئاطقلا ةنيدم لخد ىذلا ناملس نب دمح

 ممراصنأو نواوط نبا دالوأ اوجرخأو نوجسلا باوبأ اورسكو طاطسفلا
 دالبلا هذه تنكح نأ دب ةينولوطلا ةلودلا تلاز اذكهو . رصم نم
 . ةنس نيثالثو نامث



 دي سعال

 « قاطملا نييسابعلا ناطلس ىلإ اهتدوع رثأ رصم ىف بارطضالا رمتسا

 دايدزال ؛ مهئاطلس ىلع ةظفاحما نع ممزحيو نييسابعلا ءاملخلا فءعضل كلذو

 ةالولا نيب ةسفانملا مايقل اهسفن رصم فعضو « دادغب ىف كارئالا ذوفن

 | جارخلا لامعو داوقلاو

 ٠ بارا لامعو دنجلا هب دبتسا ثيحب فعضلا ن ,م ىلاولا مب .صأ دقو

 .دنجلا ديىلع هلزع وأ ىلاولا نييعت نوكي نأ 51

 نكي مل امك. هزكرم ىف هءاقب نمضيل مهءاضر ىلاولا بسكب نأ نم دب نكي لف

 الإ دنجلا عشج دسل ةمزاللا لاومآلا ىلع لوصحلا ىلاولا ةعاطتسا ف

 . ىلاولا ذوفن قوفي هذوفن ناكو « جارخلا لماع ةقفازمب

 نم رصعلا كلذ ىف ةموكحلا بارطضاو ةالولا فءض 0 لدا ندنلو

 طاطسفلا ىلع هئاليتساو رصم ىلإ (نيينولوطلا داوق دحأ) جنا نباروضح

 قاع فتيل جنلخلا نبا قب و . ةيردنكسألا ىلإ ىلاولا رارفو ةريغص ةوقب

 بلغ نأ ىلا ةفيلخلا ابلسرأ ىتلا تاوقلا براحنو ةفاللا لاب قلق رهشأ

 ٠ لتق ثيح دادغب ىلإ لسرأو هيلع ضبقو هرمأ ىلع

 اود أ نيذلا نييمطافلا تاورزغل تقولا كلذ ىف رصم تضرعت دقو

 ةرم ريغ رصم ىلع ءالتسالا اولواحو ه موا ةتس برغملا دالب ىف مهتلود

 . قرشلا ىف مهذوفن رشنو مهتوعد ثبل ًاركرم اهذاختال

 ديشخاألا جمغط نب دم الو ىرأ ىلإ ىئضوفلا هذه ىف رسم تلظو

 ديدج روط ىف هدهع ىف رصم تلخدف هباصن ىلإ نماألا داعأف م ممم ةنس

 حالصالاو مدقتلا نم



 مس 1و

 رصم ىف نويديشخ الا - ؟

 'مو45-04ه ور ه ؟هركد ”»؟

 ل يشخلالا

 موو5-ةسو را هسسو سع»

 بقلي ناكو . ةناغرف كولم دالوأ نم ا وا الا قع نأ
 كابو د: يردك نيرفلا كلم قاب ناك اك نينكالاب دذلبلا هذه كان
 ٠ . ىشاجنلاب ةشبحلا كلمو . رصيقب مورلا

 . ةيربطو قشمد هيورامخ هالوف . نيينولوطلا ةمدخم يغط لصتا دقو

 دعاسو . ه بريس هي رام نب شيج ركاسعلا ىأ علخ ىف ريبك علض جبغطل ناكو

 دئاقلا ناملس نب دمج هيلا هنرق دقو . هو« ةنس رصم دادرتسا ىلع نييسابعلا .
 لوني مل هنآل هيلع بضغ دق ةفيللا ريزو نأ الإ . دادغب ىلإ هبحصو ىسابعلا
 نجسلا يف يغط لظ دقو ٠ هينباو وه هسبحب سمأف . هل هئاَقل دنع هداوج نع
 رهتشاو . هتمدخ ى امملتخدأو هينبأ ريزولا قلطاف ءه ؟و64 ةنس فوت نأ ىلإ

 ءنكتد هبانأ هس. ةنس ىفو . ةيبرحلا ةرابملاو ةعاجشلاب يغط نبا دمت

 .دص ىف جغط نا كرتشا دقو . نيطسلف لامعأ ضعي ىلع ماشلاو رصم ىلاو
 ةن ردنكسالا ىلع « نيك ه هالوف . ه م.ب ةنس رصم نع نييمطافلا تاورغ

 اقلاع اهو قايم رتعم نع ومالا درر لب ندب الزلل ب1 دقو
 ال لع لاعب لح اد ىلع لم يم نق نيئاملا ةنلك ءالوف
 . تابقعلا نم هقي رط ىف ماقام مغر دالبلا هذه لالقتسالاو

 رصم وزغل ةلمح نويمطافلا لسرأ همم ةنس ىف : نييمطافلا رطخ
 ملصلا بلط ىلع مبمغرأو . مهبلع رصتناو مرح ىف ديشخالا دج
 مدالب ىلإ اوداءف ه سو ع ةنس



 وموال

 ىلع قئار نب دمح ةفيلخلا ىلو ه ممح هنس فو - : ةفيلخلا ”ةقيلطلا عم قاذنلا

 لباق ًاشيج ا ؛ ةدم هل ةبطخلا ىغلأو ةفيلخلا ىلع ديشخاللا قنخل . رصم

 دقف ديشخالا راصتنا نم مغرلا ىلعو . هيلع رصتناو شيرعلا دنع قئار نبا

 نأ دهن مك. ةلمرلا 0 0 ولا ضاراألا هل كرتو قئار نبا عم عم حلصلا دقع

 دقع ىلإ ادح ىذلاو . رائيد ١:٠ ... اهرادقم ةيونس ةيزج هيلا عفديب

 ىف ةفيلخلا نيبو هنيب لاتقلا ددجت نم هاشخم ناك ام ةروصلا هذه ىلع حلصلا

 ىف نوينادملاو برغلا نم رصم هيف نوددهم نويمطافلا ناك ىذلا تقولا

 ةقادصلا ىرعل ًاقيثوت قئار نبا دلو نم هتنبا ديشخالا جوز مث . ماشلا لامش

 نبا ةافو دعب ديشخالا ةزوح ىلإ اهلكماشلا ةبالو تداع دقو . قئار نبا عم

 , هذوفنب هنيدملاو كم تفرتعا 5 . برح ريغ نم همع. ةنس قئار

 قئار نبا نم ذيشخالا ىهتا نأ دعبو :  نيينادملا عم برها

 . ديشخالا ءىواني ناكىذلا بلح بحاص ىنادملا ةلودلا فيس لاتقل غرفت
 عقوأو .ه ممس ةنس فيثك شيحي ديشخالا هيلا جرخف . ماسقلا لامش ىف

 ىلع ديشخالا نأ الا . نييئادملا ةرضاح بلح ىلع ىلوتساو صمح ىف هداج

 دبعت 5 بلح هل كرثو ةلودلا فيس عم ملصلا دقع راصتنالا اذه نم مغرلا

 ةينادملا ةلودلا ىقبت نأ كلذب ديشخالا دصق امناو . ةيزجلا هل عفدي نأ

 ماشلا دالب نع نييطئزيبلا تاراغ دصل اهينم انصخ

 نأ دعب سدقملا تيب ىف نفدو نيطسلف ىف هممع ةئش ديشخالا ىفوت

 صأي نأ عاطتسا ثيح ةوقلا نم ميبصأو زاجحلاو ماشلاو رصم ىف همدق ثنبث
 ماظن ىسابعلا ةفيلخلا رقأ نأ دعبو .روجونا هنبال ةعيبلا ذخأب هداوقو هلامع

 نم ريثك ءىشب هدهع ىف دالبلا تعتمت دقو . ديشخالا هنس ىذلا ةثارولا

 . هنين |لعلاو ةحارلا



 مل

 ةطلسلاب روفاكدادتسا

 موك. حوار ره سوق ل سلو

 هيما وراح اذ نول مساقلا وبأ هنبا هتافو دعب ديشخالا فاخ

 ايصخ ادبع ناكو .روفاك كسملا وبأ هرمأ رييدتب ماقف , هرمع نه ةرشع

 رصم ةبالو تل آاملو . ارانيد رشع ةينايث ىلاهآلا نم جمغط نب دمح هارتشا

 ال هيدلو ( ىفرم ) « كباتأ , هلعج ىتح هطالب ىف روفاك قرت جيغط نبا ىلإ

 . ةمهلاو ةياجنلا نم ديشخالا هيف همسوت

 «قشمدلعةراغألا قادما ةلودلا فيس دواع روجونأ دهع لئاوأ ىفو

 جارخا ىف ر وفاك حجنف رصم ىلع ءاليئسالاو ةلمرلا ىلإ ريسلا لبع لوعو

 . ةريفولا مئانغلا هنم معو رصم ىلإ هريسم نودلاحو قشمدنم ةلودلا فيس

 . ماكحألا مامز ىلع ضبقي نأ عاطتساو ؛ هتربش تدازو ر وفاك نأش مظعف

 .زاجحلاو ماشلاو ريصد رانم ىلع هل ىعدو ؛ ءذاتسألاب» موقلا ةيلع هبطاخو

 نم مييلع هقدغي ناك امب ةلودلا لاجر رابكو داوقلا ةبحم بسكي نأ هل حيتأو
 تادهاو اراظقلا

 نيبو هني ةقسرلا تارهظ:هتطاس نه هنامرغ رعشو روجونأ ربك الو

 روفاك نمأ دقو , ةيروفاكلاو ةيديشخاللا  نيقيرف دنجلا مسقتاو «روفاك

 معمو-*عو) ديشخالا نب ىلع ةيالوو هم ومو ولا توم ةنتفلا رش

 روفاك حبصأف . رمعلا نم نيرشعلاو ةثلاثلا ف ناكو ( .موح< - هو

 ةشحولا تررظف . هنود مالاب كيلسأَو : لبق نم هخأ ىلع ناك اك هيلع امصو

 اذه لظو . هيلع لوخدلا نم سأانلا عشنمو هيلع قيض ىذلا روفأك نيبو هنيب

 دمحأ هنبا نييعت نودروفاك لاخل . ه مهو ةنس ىفوت نأ ىلا كلذ ىلع ىلاولا

 . رصم ةيالو هديلقت باتك ىلع ىسابعلا ةفيلخلا نم لصحو « هنس رغصل

 سوؤبلا رصمب لح روفاك دهع فو - :روفاكدهع.ىف ةماعلا ريدم ةلاح

 ضافختا ببسي كلذو , لبق نم دالبلا هذه اهرت ل ةجرد غلب و ءالغلاو



 را

 نيرم الا دالبلا اهيف تساق تاونس عسل لظو ه 01 ةنس أدب ىذلا لينلا
 . حمقلا دورو زعو تاوق“الا تردن دقو . ءابولاو طحقلا نم اهءاصأ ام

 هنإ ليق ىتح « مهنفدو ىتوملا نيفكتت نع سانلا اهعم رمي ةلاك توملا اشفو

 - 5..ر... غلب قوملا ددع نأو ءاهترثكل لينلا ىف ثثجلاب قلي ناك

 ءدالبلا ىف نم الا برطضاو ببنلاو بلسلا مع نأ طحقلا اذهرثأ نم ناكو

 نم هسرح بتاور عفدي نأ روفاك عطتسي ملو , ةموكحلا لامعأ تلتخاو

 . هيلع اوراثف مورلاو كارنأالا

 ىح ةيرصملا رايدلا ىف ةبونلا كلم دن لقا اءوس ةلاحخلا هذه داز امو

 ماهشلا ىلع ةطمارةلاراغأ ؟«لاومأالا اوبهنو دالبلا اوقرحأف ممخإ ىلإ اولصو

 . ههه ةنس ةكم ىلإ مهقيرط ىف ثو رصم جباجح اويهمو . ه مه ةنس

 ىضوفلا اهتتعو سؤيلا رصم لح :  روفأك ةافو دعب رصم ةلاح

 طالبلا لاجر راتخا.ددقو . (م و4 ) . هموم ةئس روفاك ةافو دعب
 غلبي مل الفط ناكو ؛ دالبلا هذه ىلع ايلاو ديشخ“الا ديفح دمحأ سراوفلا ابأ

 (ماهشلا ىلاو ) جغط نب هللا ديبع نب نسحلا اوتيعف . رمعلا نم ةرشع ةيداحلا

 تارفلا نب رفعج ريزولا ىلع ضبقو رمالاب نسحلا دبتساف . هيلع ايصو
 مانشلا ىلإ داعف . هيلع اوطخسف . نيلهألا ةلماعم ءاسأو , هلاومأ رداصو

 ىذلا تارفلا نباريزولا دب ىف دالبلا ةرادآ تحبصأو . هممرع ةنس

 سؤب نم هيف مث ام نييرصملا نع ففختو دنجلا بتاور عفدي نأ عطتسي مل

 . نييمطافلا تاي دص نع دالبلا ترمي اذا بجعن ال اذهل . ءاقشو

 نع عافدلا نع دادغب فعض ةصرف ىمطافلا هللا نيدل زعملا زبتنا دقو

 ةلودلا دالب ىف اولغوت نيذلا ٠ نييطنزيبلا تاراغ دصب اهلاغشناو رصم

 اوف نة اوس كلقاالا ميقرح كيمو تارفلا اوديعو ةماعلا
 .ه موري ةنس ىلهصلا رهوج ةدايشب رصم ورغل اشيج



 سم 18مل دس

 رصم ىف نويمطافلا
 مااالا -ة5و6 و ه هدال د عمم

 نأ ةيسابعلا ةلودلا 0 نم يو وانلاب لحام نأ نهاذاك
 موعد رشنل ابيصخ ىعرم اودجو ثيح ةلودلا فارطأ ىل ىلإ مهضعب أجل
 ةيحالص ملاقالا رثكأ 0 لامش ناكو . مح ةل 1 ناو ةيعسشلا

 :الو ريا ةهاركلو « ةفالخلا ركرم نع هدعبل ؛ ةوعدلا هذه لوبقل
 . بئارضلاب ميلهاك اولقثأ نيذلا نييسابعلا

 اعدو ىعيشلا هللا دبع وبأ دالبلا كلت ىف رهظ مو.١ همم ةنس ىفو
 ىف ةبلاغألا ةلود ىلع ىضقو ىعيشلا بهذملا رشلو ةمطاف نم ىلع دالوال
 هذه ىف ةفيلخ ( ىلع نب نيسحلا لسن نم ) ىدبملا هللا ديبع ماقأ مث ء«سنوت
 اهذختاو ةيدبملا ةئيدم ىدبملا هللا دبع سسأ دقو . سانلا هعيابف « دالبلا
 دقو . لئابقلا مظعم هل تنادف ؛برغملا دالب ىف هذوفن رشنو « هتلودل ةرضا>

 , مثاقلا هنبا هفلخت « ما سج» ةئس تامو حلفي مل هنكلو ؛ رصم حتف لواح

 ىفوت الو . مدقت ام ىلع د.شخاألا بغط نب دمح هموأقف .. رصم حتف لواخ

 نأ الول رصم متف ىلع لمع ىذلا روصنملا هنبإ هفلخ ه مسي ةنس ماعلا

 مث ىذلا م سو ١ ةنس زعملا هنبا هدعب ءاج مث . برغملا دالب ىف تاروثلا هتلغش

 . هيدي ىلع رصم حف

 هللا نم دل زعملا

 ماقاله - ظم5 زر ه 556-4١

 ةلود ىلع ىضقي نأ كلذب هل حيتأو ءرعملا ناطلسل رربلا لئابق تناد

 برغلا سابارط دودح نم هناطلس رشتناف . ىصقألا برغملا ىف ةسرادألا

 ىف ةيلقص ةريزج ىلع ىلوتسا اك ؛ ًابرغ ىسلطألا طبحلا لحاس ىلإ ًاقرش

 ١ . طسوتملا ضيبالا رحبلا
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 رصف مهل

 اهذختيل صم ممتف ىفرعملا ركف « ةيقيرفإ لامش ءاجرأ لك “ودها داس املو

 ,قشمدو ةنيدماك ةيمالسالا زك ارملانم ابمرقو اهتورثل ةيعيشلا ةوعدلل ًازكرم

 ىلا داليلا هذه تم ىلا ىضوفلا كإت رصم رزغ ىلع هعجش امو .دادغلو

 روفاك ةافو دعل ماظنلا ءوسو بارطضالا اهداسو ءابولاو طحقلا اهمف رشقلا ١

 . لبقصلا رهوج ىلإ هتدابق دنسأ فلا ةئاا نم برقي ًاشج دعأ كلذاو

 ةيودكمالال] لصو ىح ) مم 5ك ( مه 5م ةئس سهم ىلإ رهوج راس

 ايها طرورق نسووسفلا امعلإ ايلهأ فاجأ نأ ةيرددملا ةنيذلا هده تلت

 . طاطسفلا ىلع ىلوتساو ًابونج مدقت مث ملا ومأو مهحاورأ ىلع ةظفاحما

 نم دقو . مهبلع بلغت 5 م نم الإ ةمواقم هيأ دحب ملو

 ىلع لمعو « ةينيدلا مرئاعش ةماقإ ىف ةماتلا ةيرهلا طاطسفلا لهأ رهوج

 هثعب ام كلذ ىلع هدعاسو . دالبلا تباتنا ىتلا ةعاجملاو طحقلا ةأطو فيفخت

 دهع مه ماع 0 رهوج أمنأف 5 بوبحلاب ةلمحلا نفسلا نم موج ىلإ زعملا

 ديع لوني ١ نم لكدلجو بويحلا راكتجا ملم هتمهمو بسقه لا ىلإ هتباقرب

 . نيب رصملا ةحم رهوج بسك كإذبو . نحاطملا بامصأ نم ةرفاوأ

 قبأو همساب ةكسلا برضو زعملل اعدو نييسابعلل ةبطخلا رهوج عطق دقو

 . ملهنأ ٠ ةلودلا نوئتش ةرادإ ىف هب نيعتسيل هركرم ىف تارفلا نب ريزولا

 .برديإ ىلا 3 هيف 3 ير دل رغم 20 لامعإللا نم المع عدي

 . نيب رصملا لح ملوح ًاديبمت لامعأألا ةرادإ ىلع ةبراغملا

 .دالبلا هلم ةديدج ةرضاح ساشا رهوج عضو دقو ا ةرهاقلا هان

 ., هطمارقلا هجو يف فقي ًائيصح الّقعمو ةيعيشلا ةوعدلل ازكرم نوكنا

 .. ه ور, ةنس ةرهاقلا ساسأ عضوف . رصمو ماشلا نودده- اوناكن يذلا
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 مصو 8 5 ةنس ىفو .رعملا ةفيلخلل ًارصق ىبو .عبك روس ابطاحأو

 . هم ةنس هؤانب مث ىذلارهزألا عماجلا ناسا

 رهزألا عماجلا

 ثبل امو , ةيعيشلا ةوعدلا رشن عماجلا اذهءانب نم لوألا ضرغلا ناكو
 مولعلا فلتخم بدحو .بوص لك نم ملعلا بالط اههف قلتي ةعماج حعبصأ نأ

 راونآلاب ءاضيو تانيزلا رفعأب هتارانمو رهزألا نيزن ناكو .نونفلاو

 دهاشيل ةرظنم ءانب ىلا زعملاب ادمح امم ةماعلا مسأ وملا مايأ يف ةعطاسلا
50700006 

 ركف رصم ىف نييمطافلا ناطلس رقتسا نأ دعبو : ماششلا دالب سنف
 .دالبلا كلت ىف نييديشخالا ةطاس ىلع ءاضقلل ماشلا دالب معتف ىف رهوج
 . همؤهو ةلمرلا ةيالوب القتسم ناكو ىديشخأألا نسحلا براح ًاشيج ثعبف

 0 م موو. ةنس امهملع ىلوتساف قشمد مث ةيربط ىلا مدقت ََ '

 ااا هني نباتا سو نا نر وخلا ويمد تلت هلم



 ظذ"11101 ايا ا ا أاُطب22222222-ا



 عا ع هاج

 هم«. ةنس ةطمارقلاو نيبمطافلا نببرخلاتعقو انهنمو .اهلع نييمطافلا

 ؛ه سنع ةنس ًارحو أرب رصم اومجاه مث قشمد ىلع ةطمارقلا ىلوتبساف

 تح مهيراح رهوج لاز امث . سمش نيع اوغلب ىتح مبمدقت ىف اورمتساو

 . بزغملا دالب نم هيلا ددملا لوصو كلذ ىلع هدعاسو . مهباقعأ ىلع مدر

 ىلإ بتك رصم ىف رهوجل ىمآلا رقتسا او -: رمصم ىلا عملا ليحر
 ( روضنملا هوبأ اهانب ىلا ) ةءوصتملا نم رملا جرخف ءروضحلاب زعم هالوم
 ىلا صوف ؛ هلابآ تافرو لاومأللا هعمو , برغملا دالبب كلم ةمصاع

 ىلا ةرهاقلا ةزيجلا ىلإ اهنم راسو .ه م+ب»+ ةنس نابعش ىف ةيردنكسالا

 زكرم تحبصأ ىتلاو ؛ هيلا ةبسف « ةيزعملا ةرهاقلا » تقولا كلذ ذنم تيمس

 . اجرا ةعساشلا ةيمطافلا ةلودلا

 ةيقرتو رصم يف ةورثلا دراوم ةيمنت ىلع رعملا لمع ؛رصم ةورث.

 . ءافلخلا نم هدعب ءاج نم كلذ يف هعبتو ؛ ةيسابعلا ةلودلا سفانت ىتح هتلود

 'ىلع تاجوسنملا ةعانص امس الو , ةعانصلاو ةراجتلاو ةعارزلا ةيقرتب ىنعف
 ؛ةوسكلا ةعانصو طسسلاو لاشملا ةردانلا شرفلاو ءابعاونأ فالتخا

 ةيجاجرلا ىقاوالاو , ةضفلاو بهذلا ةعانص ةصاخمو « نداعملاو . جورسلاو

 ١ .ريقاقعلاو ةيودالاو ءركسلاو
 فاللتخا ىلع ةلودلا قوظومل لصفت تناك ثيح ةوسكلا راد رعملا ىنبو

 رعملا أشنأو . هدعب نم ءافلخلا هوذح اذحو . فيصلاو ءاتيشلا ةوسك مهمتا م

 ىف طبارت تناك ةيبرح ةئيفس ةئاهتس اف ىنب سقملاب نفسلا ةعانصل ًاراد

 00 .نالقسعو روصو ءاكعو ةيزدنكسالاو طايمد

 ةلودلا نوئش ةردإ رع رهوج هدئاق فرص زصم ىلإ رعملا ءاجاملو
 نسحلا ن..جواسعو ( لهأ 5 ًايدوج ناكز ) سلك ن بوقعل ىلإ اهدنسأو

 ىعفاد ىمح الداع اماظن اعضوف , بئارضلا ديدج ماظن نسب امهلا دهعو

 ت'التما نأ كلذ رْثأ نم ناكو . ًافسعو ًاهرك لاومآلا عفد نم بئارضلا



 “ل

 ءزعملا امم رهظ ىتلا ةمظعلار هاظم ىف كلذ ىلجتو . لاوم“الاب ةلودلا نئارخ

 .ًابهذ الاله رشع ىنئاب اهتافاح تنيز ةيعكلل ةرخاف ةوسك لمعب سمأ دقف

 درمزلاب ملا تايآ املع تشقنو ناول“الا فلتخلا توقايلاو ردلاب تيلحمو

 . ةنيغلا رهاوجلاب ةباتكلا تنيزو ءرضخ“الا

 اهنمت برش جابيدلا نم ةراتس سراف دالب نم ىرتشا زعملا نإ لاقنو

 فصلنو نويلمم ردقت ةورث تكرت هتانب ىدحإ نإ و « هينج فلارشع ىنثا نم

 مسز قرزاالا ريرخلا ند ةطبرخ هتافاخم نم ناك مك تابنجلا نم نويلم

 .رانئيد فلأ 70 روصملا اذه تاقفن تغلبو . ملاعلا راطقأ ةفاك بهذلاب اهملع

 ءافلخلا نم هذدع * اج نمو زعملا مهأ دقو . ىمطافلا بهذملا رشن

 زعملا 3 راكو ٠ داليلا ند اهريغو مهم ف ىعيشأا ىمطافلا بهذملا رشف

 نيينسلا طخخس ريثب ال ىتح ًايجردت بهذملا اذه رشن لعل معف . اهكح ايسايس

 ةاعارم هبصنم ىف ىنسلا ىضاقلا قبأو « نيلهأالا نم مظع“الا داوسلا اوناكو

 كلذ ىف جردتو . ًايعيش ًايضاق هعم كرشأ نأ ثبلي مل مث « نييرصملا روعشل



 تعاأ عاب دع

 .ىعيشلا بهذملا دئاقعل ًاّقبط هماكحأ ردصي نأ ةاضقلا ىضاق ىلع تح نأ ىلإ
 تأت ملو . ةبراغملا نم هراصنأ ىلا ةريبكلا بصانملا عيبمج زعملا دنسأو

 ىدبأ ىف ةيبرلاو ةيدملاو ةينيدلا ةلودلا رومأ رثك أ تحبصأ ىب جد ه / هب ةنس

 ني ريثكلا لون ىلا ىدأ ام ةريغصلالامعألا الا نييفسلا ديب قبي ملو ؛نييعيشلا

 .قرتلا ف ءمطوأ ةلودلا بصانم دقت ةبغر ىعيشلا بهذملا ىلا نبي رصملا نم

 مو55 ةلالهو ه ممم م6

 ىلوف ,نيتم ساسأ ىلع هتلود ماعد دطو نأ دعب ه م<و ةنس رعملا فوت

 ْن م ريثكب ماقو , ةيسايسلا هبهاوم هنع ثرو دقو ٠ زيزعلا هنبا هدعب ةفالخلا

 ماقأو «عرتلا نم ًاريثكح رف . دالبلا ةورث ةدايزا تاحالصالا

 تاألتماو ءاخرلا معف , ةراجتلاو ةعانصلا عجشو ءيفارملا ماصأوروسجلا

 سسؤيو .ةمخفلا روصقلا ىبي نأ عاطتسا كلذ و . لاملاب ؤيرعلا نئازخ

 ) محلا هنبأ دهع.ىف مث ) ه مم. ةنس ماخلا عماجب ففورعملا مظعلا عماجلا

 ربنعلاب ةرتعم هجورس تناكف . فرتلاو خذبلا ىلا ليم زيزعلا ناكو

 . بهذلا طويخمب ةالحم ماعلا نم اعون عدتباو . بهذلاب ةفطظما هكلسأو

 حراوج زيزعلا فغشكل ذك . رانيد ةئامسمخ ىلإ اهنم ةماعلا ةديق تلصو ىح

 . عابسلا ديص ةصاخمو ديصلاب ًامرغم ناك اي , ةبيرغلا ريطلا

 وهو . ملعلاب ًافوغش ًابيدأ زيزعلا ناكو : ةعماج ىلا رهز الا لوحت
 هيلع فقوو ملعلل ر اد ىلإ ةالصلا هيف ماقت دجسم نم رهزالا لوح ىذلا

 هل نيعو . لكأللاو نكملا هالطل مدقي ناكو . هاير ةنس فاقوألا

 كام مهل ىنب و ٠ مولعلا سي ردتو نآرقلا ةءارقل ًالاع نيثالثو ةسمخ

 بوقعي هريزو ىلإ كلذ فلضفلا عجريو . قازرألا مهللع ىرجأو ىنكسلا



 اس ١غماس

 مم هراد تناكو ؛ ىعسشلا بهذملا 2 بتك ةدع فلأ ىذلا سلك نا

 . *ايلعلا

 , ىيشلا بهذملا رشن ىلع زيزعل علا لمع دقو ىعيشلا بهذملارشن

 لئاضف شعنب نرهأ 0 2« رصم رانم ةفاك ىلع نامثعو رمخو معو ركب يأ نعل نمحأب صهأذ

 نأ ةاضقلا لع مع مدعو (؛ دجال ناردج لعو كسلا ىلع هقالوأاو لع

 8 ىمطافلا بهدملا نيناوق قفو مهماكحأ أوردصي

 راثك اللابو ةريفولا تامهلاو اياطعلاب سانلا بولق بسك ىلع زيزعلا لمعو
 دايعاللا ىف مثالولا م مي ناكف . خذبلا ىف طارفالاو تاللافتحالا نم
 نم ذخأت نأ ةماعلل حمسإو ؛ت اقيطلا 0 اهملا سانلا وعدو سار أو

 نولفتح اوناكف . ءافلخلا نم هدعب ءاج نم كلذ ىف هعبتو . بحت ام ماعطلا
 ىلالو دايعالاب اذكو . ةفيلخلا كومو ةمطافو نيسحلاو ىنلا دلومب

 كنثأك ثيح ٠ جيلخلا ربجو ؛نايعشو بجر ىروش فصتنمو لد
 فواآلا اف كرتشي ىبلا بك اوملا ريست و ةعطاسلا راونالاب ا دجاسملا ءاضت
 ةفيلخلا ناكو ٠ ةيجش تاغنب ن آرقلا أ رقيو لوبطلا عرقتو « نيلهألا نم

 « ةعطاسلا عومشلا هلوحو ( حوتفلا باب ةرظنمك ) رظانملا ىدحإ ىف سلجي

 ْ . هتعلطب نميتلل ماحزلا دّتشي ثيح
 بهذملا ىلا نيينسلا نم ريثك ليوحت ىف ريبك رثأ زيزعلا ةسايسل ناكو

 فارسإ نأ الإ ؛حاجنلا نم ايش تقال دق تناكن إو ةسايسلا هذهو.ى عيشلا
 مهتلود فاعضإ ىلا ىدأ دق نييمطافلا ءافلخلا نم هدعب ءاج نمو زيزعلا

 ال ىراصنلا ىلع هفامعل زيزعلا رمشأ دقو ل: ةمذلا لهأ م هتسامس

 اموخأ دحأ نيمف ةيئارصن نم جوزت دقق . بسلا ل1 نم مهيب و هنيب ناك

 ىلاوت مْ . سدقملا تيب ةسنكل رخآلاو ةيردنكسألا كل ! اقري رطب

 ةداعاب ماهارفإ ىطبقلا قريرطبلا مح , ةيطبقلا ةسينكلا ىلع زيزعلا فطع



- 

 ًابلاو ىدوولا اشنم نيعف , اضيأ دوهلا فطعلا اذه لمششو . ةرازولا ىسرك

 زورينلا ديعب لفتحا ىرأ نيبحيسملا ىلع هفطع نم غلب دقو . ماشلا ىلع
 . مثروعش ْق مل ةكراشم داليملا ديعو دهعلا سيمخو

 رطضا ىح ةم زا هب الجاف دئاقلا ًارهوج مهلا هجوف : ماشلا داليب قرقلا

 أدب زيزعلا دج مل مث نمو . قشمدب دبتسا ىذا نكتإ عم حلصلا دقع ىلا

 0 *أاحو ةطمارقلا لعو هيلع رصتتا دقو .نيكتفإ ةيراح هيف جورخلا نم

 هلصوو ؛ةداعرلاو فطعلا اهماوق ةلماعم هلماعو هنع اع , ةرهاقلاىلا آريسأ

 .ًامركم ًافيض طالبلا لوخدب هل نذأو « هتماقال اراد هل صصخخو ةريثكت اب

4 18 

 ما١5١-ةهفكرهذؤ١ - خدك

 ةياصولاب ماقف ؛هرمعنم ةرشع ةسماخلا ىف ناكوزيعلا هابأ مك اجلا فليخ

 بش املو . ةلودلا نيمأب بقلو هنود رمآلاب دبتساف «ناوجءرت هيبرم هيلع
 .هذوفن نم صلختو ناوجر هذاتسأ لتقف « كحاب درفني نأ دارأ ىاحلا

 «(ىاهلا ماجي نآلا فرعي و )زي رعلاهسسأ ىذلا عماجلا ءانب ا احلامتأ دقو

 ًاريثك هيلا لقنو« ةريثكلا فاقوالا هيلع فقوو رهزالا ءأنب ىف داز 23

 قحلأو ةعيشاا بهذمرشنو مولعلا ةساردإ, ةمكحلا راد» ديشو ؛ بتكلا نم

 :نب اكاد عزا فرع ًادصر رطقملا حفس ىف ىبو . ةريبك ةبتكم اهب

 ف 1 ةبرطضم ةضقانتم م احلا ةأيح تناكو 0 هتسأيس بارطضا

 ف عطست راوثآلا تناكف  ةرهاقلا ةني دم ف لوجتي دب م سول ةنس



 هيا روسو ص

1 



 هع ه1 د

 جورخلا نم ءاسنلا عنمو . رجفلا علطم ىح سمشقلا برغم نم جورخلا

 بدال ةيفانم ةلاح ىف سانلل نربظي وأ رئانجلا نعبتي ال نأو ؛ تارفاس

 نم ةيذحالا ىعناص عنمو ؛ لزانملا قوف رورظلا نم نبعنم اك ةمشحلاو
 . نهب ةصاخلا ةيذحأالا عنص

 ؛ ديصلا بالك ادع بالكلا عيمج لتقب مكاحلا رمأ هموم ةنس ىفو
 ماحلا لذب دقو . ىحضأالا ديع ىف الإ رقبلا نم ملسلا حبذ نع ىبنو

 ىلع سانلا لجل ةرئاج لئاسو عبتاو « ةيعيشلا ةوعدلا رشن يف ًاريبك ادوبجب
 نع رثأ امل ةيخولملا عيب هيف مرحي ًاموسرم ردصأف . ىبطافلا بهذملا قانتعا
 امك هلك أت تناك ةشئاع نأالر يجر جلا لك أ نع ىبنو . امح ناك هنأ ةي واعم

 نيينسلا رودص كلذ رغوأ دقو . هبحي ناكركب ابأ نال عرقلا لكأ نع نب

 ةسايسلا هذهن عك الا لدعامناع رسو . نيب رصملا نم معألا ذاوسلا اوناكو

 برغملا دالبب ىوم الا تيبلا دارفأ دحأ مايق رثإ نيينسلا ىلإ ددوتلا ىف غلابو

 ناردج ىلع ةباحصلا نعل نم ُشَقن ام وحمب رمأف .. رصم دودح هديدهتو
 . تسلا بهذملا ميلعتل ةسردم أشئأو « ةماعلا ىنابملا نم اهريغو دجاسملا

 ميس انك ن م ريثك مدهب مأف «نييح يسم ا ماحلا دهطضا ه ؛.؟ ةلس ىفو

 ةساسلا هذه نع لدع 2 . سدقملا تيب ىف ةمايقلا ةسينك ابنيب نم
 . سئانكللا ضعب ةداعاب رمأو مه ع٠ ةنس 3

 مسحب دق هلآلا نأ معزف ةيهولآلا احلا ىعدا - : ةهولأالا هؤاعدإ

 بسن ىذلا ىزردلا هزم مهتم 3 هراصنأ صعب ريث أتي كلذو 2( هصخش ىف

 نأ ضعبلا دقتعا ىّتح , ىلاعت هللا الا ابره فصتب ال ىتلا تافصلا ضعب هيلا

 ادجس هل اورخ تاقرطلا يف سانلل ربظ اذإ ناكف . توملاو ةايحلا هديب

 . توملا هبيصن ناك ى لأ نمو ءضرألا اولبقو

 رارسأ ىلع نفقيل رودلا ناخدي ءاسفلا نم سيساوج احلا ذختا دقو



 د ؤنامب ل

 تاقرطلا ىف نويع هل ناك امك ٠ مهتويب ىف ثدحام م مثربخيف هترضح

 . بيغلا ملعب هنأ نسانلا نكن دقتعا قع

 هانب ىذلا دصرلا ىلا جرخت ناكف . موجنلا دصرب ًامرغم 5 احلا ناكو

 رثعي لو اليل هرامح ىلع لوجبتي ناك نيح ه ١ هم واروح حيا

 ىتلاف ( مايسوم.ج لو هوس ) رهاظلا هنبا هفلخو . رثأ ىلع هل

 . ةنيناطلاو مالسلاب نويرصملا حتمتف هوبأ اهردصأ ىتلا نيناوقلا

 هتسايس نسح نم ناكف . دالبلاب قيضلا دتشاو ليلا ضفختا هدهع ىفو

 بوبجلاب اذه هدمب نأ ىلع ةيطتزيبلا ةلودلا روطاربما عم افلح دّقع نأ

 . ماخلا اهمده ىّتباا ةمايقلا ةسينك ديدجت لباقم

 رصنتسملا

 'م ا[94١ ١١ه و ه عمال:

 *افلخلا لوطأ رصنتسملا ناكو . هرمعنم ةعباسا| ف وهو رهاظلا هابأ فلخ

 . ىتش راودأ ىف اهالخ دالبلا تلقت ةئس نيتس ةفالخلا ىف لظ دقف . ًادبع

 تقافو ةوقلا رهظمب ( ه غغ٠. ةنس ىلا ) هتفالخ لئاوأ يف ةرهاقلا تربظو

 ةمكحم اهرود تناكف . نارمعلاو ةمظعلا ىف ىمالسألا ملاعلا ندم نم اهريغ

 ابقاوسأ تناكو . ءانغ قئادح ضعب نع ابضعب لصفي . رجحلاب ةينبم ءانيلا

 . شيعلا نم دغر ىف نوعئري ىلاهالاو ؛ ةديفنلا فرطلاب ى'الم اهتيناوحو
 نولفح ال راجتلا و ايده وأ الس دحأ نعال اهم نفاللا ناكو

 ...للا ف مييلارع قالغأب

 ترشلاو ه ع ع٠ ةلس لينلا ضفختا دقف اليوط مدي مل كلذ نأ ريغ

 تمعو مثارجلا ترثكو نمآلا لتخاف « ءابولا اب لحو دالبلا ىف ةعاجلا

 تذحو « نييمطافلا ىلع برغملا .دالب تجرخ دهعلا كلذ فو . ىضوفلا .

 دمج وبأ ريزولا رصم ىف رومألا مامز ىلع ضبق دقو . نهلا دالب اهوذح

 هدهج ىراصق لذبو .( ه 441-400) تاونس عست ةدم ىروزايلا نسحلا
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 .نيلهآلا ىلع ابعيزوتب ماقو لالغلا نزاخيىلع ىلوتساف ؛ ةعاجنارطخ ةجلاعم ىف

 نم كانه نكي مل ىروزايلا ةافو دعبو  :دنجلا تاروثو ىضوفلا

 ىلع بقاعت ىتح رصالاو شيجلا ىف سئاسدلا ترثكف . هتءافك ىف هلداعي

 ىذلاعازنلا كلذ !*وس ةلاحلا هذه دازو.تاونسعسنىف اريزون ضير ةرازولا

 .ةفيلخلا دامعز و ريخآلاناكو نيينادوسلاو كارتآلا نم شيجلارصانع نيب ماق

 رشقئاف الأ رشع ةسمخ | وناكو - ديعصلا ىلإ نيينادوسلا كارتآلا درط دقو

 ةعارز نود اولاحو نيلهاألا بولق ىف بعرلا اوعقوأف دالبلا ىف ءالؤه

 .اهم اورقتساو ةيردنكسالاىلإ اولصو ىتحاتلدلا دالب اوحستك ١ كءضرأألا

 فنملا لابعأ اويكتراو ةرهاقلا اويبنو ةصرفلا كالت كارثآلا زبتناو

 بلاطم ءاضر“ال لاملا نم ةيلاخ ةناوخلا تناكو . ةفيلخلا ءاذيال ةدشلاو

 اودابأو اوراف . مهتاز رأ ىلع لوصحلا ةوقلا ىلإ اوأجلف , كارتأالا ءالؤه

 ةحلسالا نم ايف ام اوذخأو ءافلخلا روصق اوفلتأو « ةينفلا تاعومجملا

 .ةميركلاراجح الاو بهذلا نم ةعونصملا فاو الاو فاحصلاو باوك الاو

 .سخم نمشب كلذ لك اوعاب و بتكلا نم ابيفام اونو بتاكملا لع !وراغأ اك

 ىذلا بعرلا كلذ ةيراجتلاو ةيعارزلا ةكرحلا لش دقو : ةعاجملا
 تاوقأالا تردنف . دالبلا ءاحنأ عيمج ىف ةتكشملا ةينادوسلا دونجلا هتقلأ
 تناك 1 « ارائيد رشع ةسمخ فغرلا نمت غلب ىبح طاطسفلاو ةرهاقلا ىف

 ملف ةنيقلا رهاوجلا تضرعو « قيقدلا نم ةليك فصنب لزانملا ضعب عابت

 ريمحاو ليخلا عابت تناكو . ماعطلا نم ,ىث لباقم يف اهيرتشي نم دجوي
 سانلاراصوتاناويحلا هذهتينفام ناعرسو.ةظهاب نامثأب ططقلاو بالكلاو

 . ني رازجلا دنع عابي ناسنالا مل ادغو , تاقرطلا ىف اضعب مبضعب فطخم

 اراد رودلا مستكي ناكف « اعيرذ ًادصح سانلا دصخل ءابولا ءاج مم

 نم بئاصملا تلان لب . ريقجو مظع نيب قرف كانه نكي ملو . راد دعب

 تاج نأ ىلإ نينس عبس سؤلا كلذ ىف رصم ثلظو . ءاوسلا ىلع عبمجلا



 هسا همعب

 ةفيلخلا دجتتساو . طحقلا مايأ تبتناف ؛ ةريفو ابتلغ تناكو ه 40ه ةنس

 هبقلو ةرازولا هدلقو ٠ ىضوفلا هذه ىلع ءاضقلل ءاكع ىلاو ىلامجا ردبب

 نيذلا ىأ ) ملقلاو فيسلا باحصأ نم ءارزولا لوأ وهو . « شويجلا ريمأ

 ءافلخلا ذوفن فعض تقولا كلذ نمو .( مثدي يف تاطلسلا لك اوعمج

 ها ووولا وفل تن | رديتسأت

 دالبلا ىف ةنيكسلاو نم“الا داعأو ىضوفلا هذه ىلع ىلاما ردب ىضق

 ءانب ددؤل , كارث”الا هدسفأ ام حالصال غرفت مث . هترادإ نسحو هتمهم

 اهطاحأف « نيريغملا تاه دض ةنيدملا نصحو « ةرهاقلا ةنيدم نم برت ام

 حلصأو «رصنلاب ابهو ,حوتفلا باب هىبو«ىلامجا ردد روسب فرعي ىذلاروسلاب
 .ىثودجلا عما فرعيو لبجلا ةعلقللع روبشملا هعماج ىنب 5« ةليوز باب

 .ه غلب ةنس رصنتسملاو ىلامجا ردب تامو

 مااالا ١ ءكك و ههكال- عمال

 ءرصتتسملا دهع لئاوأ ىف اهتمظع جوأ ةيمطافلا ةلودلا تغلب نأ دعب

 ىرغصلا ايسآ نمو ,ًاقرش تارفلاىلا ًابرغىسلطالا طحملانم اهذوفن دتماو

 . ةلودلا هذه مسج يف بدت فعضلا لماوع اذ ايون نعلا ىلا الاهش

 كارتالاو ةيراغمللا رم ًاطيلخ ناك ىذلا شيجلا ماسقنا ببسب كلذو

 مبصأ ىتح ؛ةطلسلاب ءارزولا دادبتساو ءافلخلا فعضلو . نيينادوسلاو

 . مارزو ىديأيف بيعالأب هبشأ ءافلخلا ءالؤه

 . لالحالاو فعضلا ىف ةيمطافلا ةلودلا تذخأ اذا بجعن ال كلذل

 ةلود تماقو « ةيعيشلا دئاقعلا ةيقيرفإ لامش لهأ ضفر ه عم ةنس قف
 ةنس نييمطافلا ىلع نهلا دالب تجرخو . ه ؛ عم ةنس شك ارم ىف نيطبارملا

 مظملادهعلا كلذ دعب اج مث .ه 1 ةنس مهدكح نم ةيلقص تجرخ اك اه عابس

 تاروثلا تماقو نمالا لبح برطضاف . ىروزايلاريزولا ةافو بقعأ ىذلا



 دس اه هادس

 « لضفألا » هنبا ةرازولا ىف ىلامجا ردب فلخو . نئفلاو سئاسدلا ترثكو

 دلومو ىنلا داوم لافتحالا ىغلأ هنإ ىتح . نييذسلا ىلا لامو ( ه ؛ما/)

 .ه ه6 ةنس هلتقب ثبتنا ةمماؤم ةفيلخلا هلرىدف «ةفيلخلا دلومولبعو ةمطاف

 ةفيلخلا دي لشف 2 لق الا ىلع 5 د هنبأ 00 دعب ةرازولا دلقتو

 ندا الإ هتزابتق قه: سضانلا عنمو ٠ ةلردلا نومأ ىقيفرصتلا قع ظفاحلا

 نم ةعبرأ ه همم ةنس نيعو « ةيطخلا ىف همسا ركذب ءابطخلا نهأ 5: نم

 بضغ ةسايسلا هذه تراثأف . ةنسلا نم نينثاو ةعيشلا نم ننثا ةاضقلا

 ه هم ةنس هلابتغال ةماؤم اوريدف نيعيشلا

 ىلعءارزولا ةسفانم ببسب لالحنالا ىف كلذ دعب ةيمطافلا ةلودلا تعرسأ

 ةححض هاوخأو رفاظلا ةفيلخلا بهذو ءتاروثلاو سئاسدلا ترثكف . ةطلسلا

 ةالو دحأ) كي در نب عئالطب ٠ رصقلا ءاسن تثاغتساف . تاسفانملا هذه

 نبا ءاخ . هيلإ اعرضت نهروعش نئءعبو ,ىضوفلا هذه ىلع ءاضقلل ( ديعصلا

 :هناصت ىلا نمآألا ةاعأو حلاصلا كلملاب بقلتو ةرازولا ىلع ىلوتساو كيرز

 ىلع عازنلا داعف .  لداعلا » هنبأ هفلخف «كيزر نب عئالط ل تقام ناعرسو

 ه همم ةنس هعلخو ديعصلا ىلاو ءرواش» هعزان دقف . ىلوالا هتريس ةرازولا

 بروف ؛ةب راغملا نم شيجلا داوق دحأ ءماغرض» هسفان و . بعشلا ههركف . هلتق مث

 . ةرازولا ىلإ هتداعال ىنز ن. دوم نيدلا رونب دجنتساو ماشلا ىلا رواش

 نيملسملا نيب ماشلا ىف ةرعتسم ةيببلصلا بورحلا تناكت قولا كلذ فو

 تناك ام نيدلا رونب رواش داجتسا فشكف « ابروأ برغ ىحبسمو

 ىروبعو نيدلارو: نم لك راظنأ تبرجتا كلذ . فعضلا نم رصم هيلع

 دب ىف اهطوقسب رمالا ىهتناو . الع ءاليتسالا ىلإ سدقملا تيب كلم

 نيام ىوبأالا نيدلا حالص مث هوكريسش ةرازولا دلقتو «نيدلا رون

 . قاس 3 ةيبوي الا ةلودلا



 05-2 ١ مه بس

 كلاثلعانلا
 هر #0 0©

 عاطقالا ماظن تس :ةناطوش

 لو الا لصفلا

 ةمرغلا ةينامورلا ةلودلا ,ايحأو ناملرش

 ةحيرفلا لئاسق تراغأ ةينامورلا ةلودلا مسج ىلا فعضلا برست اس

 لامش ةمقاولا دالبلا ىف مق تناك ىتلا ةريربتملا ةيناءرجلا لئابقلا نم) ؟ءةهلكك

 دقو . بهنلاو بلسلل ( ةيلاحلا اسرف ) هدا هلاغ دالب ىلع ( نيرلا

 اوساو ؛ءم1 هسا ودا دب ىف ةمور طوقس دعب مهتاراغ تدّئشا

 دقو . ( م م١) هلا دالب طساوأ ىف مث ةلود 0101و سفولك ةماعزب
 ىف تذخأ  نرأ كثبلت ل ةلودلا هذه نأ ىلع . هتكلمم ةعقر سف ولك عسو

 ناطاس فءضف . ةيلهالا بورحلا مايق بيسل مو11 ةنس هلوم دعب فعضلا

 اوناك نيذلا ( رصقلا باجح وأ ) ىارسلا راظن دب ىف ذوفنلا حبصأ و ,كولملا

 ؛مههديأ ىف بيعالأب هبشأ كولا ا ممبصأ ىتح قلودلا نوئش ةفاك لع نونميبم
 نيدب ناكو , ةمسرلا تالفحلا روضح ىوس كلما رهاظم نم مل سيل

 . ايئارو هيصنم لعل . باجحلا ءالؤه نم الاب ديتسا نم لوأ منمون»
 ( ما/١6) يناثلا نيبيي مث 0هدماه الاهنما لترام لراش هنبا هفلخ تام املو
 . ابايلا ةقفاومم مايه» ةنس دالبلا ىلع اكلم هسف' ناعأ ىذلا

 ناملراآك هندأ و نيب (مالكح) هتافو لبق ةحرفلا ةلود نيب مدق دقو

 مسأب فرعي و ؛ كلاب لراش درفنا مالاب٠ ةنس ناملرأك تام املو . لراشو

 . هما هيصفعمم نأمل رش وأ رك آلا لراش
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 د اةه اد

 ةنوقلا ناموا: ونلا هاا

 ةيروطارممالا ةداعإ ناملرش ةسايس اهلا ىرتىتلا ضارغأالا مهأنم ناك

 .دحاو نيدو بحاو ءاول تحن ةينامرجلا ممكالا عمجو ةميدقلا ةيئامورلا

 -: ةريثك بورح ماق مث نمو

 عم بورح ةلساس ىف نراملرش كبتشا - :نوسكسلا عم هءورح
 لفس”الا ضوحلا نطق: تناك ةينامرج ةيفثو لئابق ) 5دهدو نوسكسلا

 ف ةبوعص قل دقو . مم.4 و 87 نيب ( بلآالاو رزيولا ىره نم
 اذا وو ميعضخأ الك ناكف ؛ ةيحيسملا ىلإ مهبلي وحتو مهعاضخإ

 تاعقتتسملاو تاباغلا ثيح مهدالب ةعيبط كلذ ىلع مدعاس دقو . ةينثولا ىلا

 . ةريثكلا

 «مماوق تكهنأ ةنس نيثالث تماد بورح دعب الإ مهعاضخإ مي لو

 تققحت كلذبو . مدالبف سئانكلا تميقأو « ةيحيسملا قانتعا ىلع اومغرأف

 . دالبلا كلت ىف ًاعم ةيئيدلاو ةيسايسلا نار ش ضارغأ

 ,شويج تعضخأ مالو ةنس فو ل : 5 ةبلاقصلا عم هيورح

 « نيرلاو بل"الا نيب ةعقاولا داليلا نكست تناك ىتلا ةيبلقصلا لئابقلا ناملرش

 راف "الا كلمت لازأو ٠ ةيزجلا عفد ىلع ايميهوب مغرأو ايرافاب قود لزع اك

 .كإذبو . ةيحيسملا قانتعا ىلع ابلهأ غدأو ( بونادلا ضو> طساوأ ىف)

 ةلودلا دودح لامشلاو قرشلا ىتيحان نم ناملرش كام دودح تزواجت

 ٠ . ةميدقلا ةينامورلا

 ءاينابسأ فبرعلا ءارمأ فلتخا مايو, ةنس ىف و -: ايئاسأ ىف هبورح

 .سناربلا لابج قرتخاو ةصرقفلا هده زهتناف 1 ناملرشب مهضعب ناهتساو

 1 : ةنواشر ىلع ىلوتساو



 559 ١ هه اا

 ىلامشلا ءرجلا ىلع درابمللا لئابق تلوتسا دقو :  درابسللا عم هبورح
 دقف ةيحبسملا مهقانتعا نم مغرلا ىلعو . اهلامش ىف ةلود هب تنوكو ايلاطيإ نم

 ىويند اع تايالولا ضعب كح ناكو ءابابلا نيبو مهيب ءادعلا مكحتسا

 هدعاسي ىوق كلم ىلا علطت كلذل . ايلاطيإ ىف ذوفنلا بحاص هسفنربتعي و
 . ةحئنرفلا ىلع اكملد ( نالرش لأ ) نيب نيبيب مجوتت لبع قفاوف ٠ دراسللا دض

 نيس ب براح كلذل . جاتلاب قحأ ىلعفلا ذوفنلاو ةوقلا بحاص نأب ىفأو

 . انكح ناك ىلا تابالولا ابابلل داعأو درابمللا

 اودرتساو نوسكسلا عم هبورح ناملرش لاغتشا ةصرف درابمللا زها دقو

 ًاشيج لسرأو هءادن ىلف « ناملرشب ابابلا ثاغتساف . ايلاظيإ لامش ىف مبك المأ

 .هتطلس ايابلل داعأو ءمايسةنس 8و ايفأب مال وتساو مهيلعرصتتا

 :©نامورلا “كي رقو هرامللاو ةوفلا كلمدو ثقلت تقلي نام رش حببصأو

 مم هش اروظاربمأ نالرش حيوتت

 ةيوبابلاو ايلاطياب هتاقالع تداز نأ درابملل نامرش عاضخأ رثأ نم ناك

 انهم 1! ثلاثلا ويل ابايلا ىلع امور فارشأ راث مالوبب ةنس ىفو . ًاعم

 ناملرش ىلإ راسو رارفلا نم نكمت هنكلو . ةيروهجلا اونلعأو هونحسو

 :هارك رع ةداعأو مروا الكف بهذ تطال ل هعاوتل هن نيقتماو

 سدقلا ةسنك ىف اك ارناف ناك اهب , م م.١ ةنس داليملا ديع ىفو

 نيم هل مسقأو هسأر ىلع نامورلا ةرطاب أ جات ابابلا عضو ؛ امور ىف سرطب

 ىوه لمعلا اذه فداص دقو . مبيلع ًاروطاربما نورضاحلا هبىدانو «ءالولا

 . ديعب نمز نم بقللا اذه ىف عمطي ناك ذإ ناملرش سفن نم

 هتيروطاربمانأر يغ . ةيبرغلا ةينامورلا ةيروطاربمالا نامل شايحأكلذبو
 وأ بسن ةلصب نامورلل نوتم ال اهترطابأ ناكدقف . ًاقح ةينامور نكت م



 نيذلانامو هرلا ءادعأ نامرجلان م ةب روطاريمالا ناكس ملم ناك يي 2. سذج

 . «ةراربلا ١ مهتومسيو مهنورقتح اوناك

 هتيروطاربما ىلع ةظفاحملا ىلع ناملرش لمع ب ::نالزش تاحالصأ

 « نييدنمرون)ا تاراغ نم هدالب ةيامل ًاريبك الوطسأ أشناف . .اجرآلا ةعستملا

 نوصحلا ماقأو . رامآلا تابصم دنعو «ىناوملا ىف جارنالا كلذل أشنأ اي

 يارا انس ةيظنلاو ةوقلا قدي ووطاومألا فقلت هزودللا ةاخ

 . كولملا اهباهم ناك

 تايالو ىلإ هتيروطاربما مسقف , ةديدج ةيرادا ظن نام رش ركتبا دقو
 ةايحلا ىدم نيعي ناك « نهدبد: تنوك  ًاريمأ اهئم لك لع بصن تاعاطقاو

 داديتسانم افوخو .هتبالو نوئش ةراداب هيلا دهع_لزعلل الباق ناك هنكلو-

 نومسي السر نيع نأب مهلع ةباقرلا ناملرش ددش ةطلسلاب ميلاقألا ءارمأ
 ىواكش ىف رظنااو :ملقألا ءاحنأ ىف لوجتلا مهتنهمو ةالوكأ طوصتصتوأ

 فارشالاو:ةيئ اًضَقلالامعاللاو سرادملاو سن انك لاوشيجلاةلاحدقفتو ىلاهألا

 دقفتلة يروطاربمالا ءاجرأ قفوطي هسفن نانرش ناكو . بئارضلا عمج ىلع

 . دالبلا عوبر ىف ةنينأمطلاو نمآلا رشقنا كلذب و . هاياعر لاوحأ

 ندملا نم ريثك ىف سئانكلا ىنبف « ةيحيسملا رشن ىلع نالرش لمعو

 هس نيمار( ناكل وك ا: عووومو خا كلم ضاق ةفاقو
 . هسفنب ةينيدلا سلا#تا سأرب ناك ام ءاهل اديس

 امل نكت مل .  نام رش اهعضخأ ىلا بوعشلا ىف ًارشتنم لهجلا ناكو

 ىّبلا نيناوقلا 5 بوعشلا هذه تاداع نيود صمأف ٠ ةفورعم نيناوق

 ليجان الا بذهو « ةجينرفلا تاغلل دعاوق لمع ىف عرشو . هدهع ىف تربظ

 ىف نوعمتجي اوناك نيذلا ءاملعلا هيلا برقف « ملعتلا ةيقرتب ىنعو ؛ ةعبراألا

 ىلعقاطأ دقو . ىلع عمجمب هبشأ رصقلا ادغ ىتح « ةيبلعلا تارظانملل هرصق

 . « رصقلا ةشردم » ءايلعلا ءال وه هيف عمتي ناك ىذلا ناكملا
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 هلع

 بهأرلا هل تنال نيوكلا هرصع ف بداللا لاجرو *ايلعلا يع نهو

 : .بادألاو مولعلا ءايحإ َّق نميالا نالرش دعاس ناكو 2 ىزيلجتالا

 م1 ةنس نادرف مسفنو ةيروطاريمالا ةئزجت

 عاستال كلذو « هتافو دعب ناملرش ةيروطاربمأ تككفت ام ناعرس

 لصاوفلل ناك اك . تاداعلاو ةغللاو سنجلا ىف اهناكس فالتخاو اهتعقر

 نأ امس ال ؛ ككفتلا اذه ىف ريك رثأ اهفالتخا ىلع تابالولا نيب ةيعيبطلا

 ءاجوأ ف عدلا ديطوت لبسي ثيحب مدقتلا نم نكت مل تاالصاوملا

 نامللرش دبع ىف ةيروطاريمالا هذه داحتا عجري ناك امتاو : ةيروطا ريماللا

 ىقتلا سيول هنبا هفلخ اءلف . ةسايسلا نسحو مزلا نم هب زاتما اه ىلإ

 ةطلس تيوقو تاروثلا ترثك (م٠45 - 814 ) آعجتو طع طامانك

 ريثول : ةثالثلا هؤانبأ هدعب ءاج مث . هملع ريغب ابابلا بختنا ىتح ةسينكلا

 كلذ ىدأو . مهنيي عازنلا مدتحاف ؛ ةدماهلراشو امون سيولو آماطهنت

 ناكس نم نييدنمرونلا تاراغ اهفعض ىف دازامو ٠ ةي روطاربم الا فعض ىلا

 برعلاو « قرشلا نم رجملاو ةيلاقضلاو «لامشلا نم ةقرمت ادلاو ةوانيدنكسا

 وا
 ىف ةيروطاربمالا ميسقت ىلع ىقتلا سيول هانبأ قفتا م معم ةنس ىفو

 نم طسوأالا مسقلاب (ممربك أوهو) ريثول لقتساف « 17ع205 نآدرف :دهاعم

 -ايلاطيإو ارسيوسنآلا ةامسملا دالبلاو نرلا ضوحلمشيو :ةيروطاربمالا

 مسقلاب سيول لقتساو .هكلمل ةمصاع قس كفا و نول نم مقا لاتو
 . ىبرغلا مسقلاب لراشو « قرشلا



 دم

 ىاثلا لصفلا

 1*عتل اق عاطقالا ماظن

 عزان ببسب هتافو دعب نامرش :ييرطاومأ تفي -: هومنو هتأشن

 عوقوو ةلودلا ةئرجت ىلا ىدأ ىذلا عزانتلا كلذ « كلملا لع هدافحأ
 تاراغ دادتشا ًاءوس ةلاحلا داز امو . دالبلا ف بارطضالاو ىضوفلا

 مهافس تناكف , ىداليملا عساتلا نرقلا ىف ابروأ لحاوس ىلع نييدنمرونلا

 كلذ ىلا فضأ . عرازملاو ندملا بهنتو ةميظعلا رابنأآلا باصم ىف لخدت

 « ابروأ طساوأو قرش ىف ةعقاولا دالبلا ىلع ةبلاقصلاو رجلا لئابق تاراغ

 برغملا دالبو سلدناألا دالب نم تريلا ىلا ةيرحبلا تاراغلا اذكو

 . ابروأ بونج ىلع

 نع عافدلا نع اهرجمو 000 رم ناكو

 :ءايرقاللا ةيلنلا كديبصأو د لا ا

 دحبملالو . معامل رع مهيديأا اوعطوو ءافعضلا قوقح اوصتغاف

 نم ىملاقألا ءارمأ ةيامح اوبلط . مهتبامح ىلع موقت ةيوق ةموكح ءافعضلا

 لباقم مبضرأ نع مل اولزنو « ةوقلاو ذوفنلا باحصأ تاتئوكلاو تانورابلا

 نم ضرألا هذه اوملست مث ٠ مل اعابتأ مهسفنأ اوريتعاو رمل مهتيامح

 وأ 1623815 هارت اهملع مثدي أآوعضوو 2عنلهال 05 مدايسأ

75 . 

 تضرعتف ٠ ا ا

 ةريدالاو سئانكلا رطضا امم رطخلا الاجر حاورأو بهنلل اهتاكلتع

 . مل ةصاخ تامدخ اهمايق لباقم فارشأالا نم ءايوقالا .ةيامح بلط ىلا

 ناك امإو « ةئباث تابترم نامرش دبع ىف ملاقأالا ءارمأال نكي مو
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 نم ًاءزج مهم ناك م « مهفارشإ تحن ىلا ضرأ الا تاداريإ ثلث مهحن#

 هذه فرعتو . مهتامدخ ىلع هل ةأفاكم مهس د ل ةلرايعس نفوالا

 بئارضلا عفد نم نوفعي كلذ قوف اوناكو . طهدسهنم نيمودلاب ضرأالا

 موقح ءارمأالا لعج هدافحأ دهع ىف ةلودلا تفعض ايلف . ضرأ الا هذه نع

 , اهتيكلم قح نم كلدلل امم مهفارتعا عم مُئانبأ ىف ًايئارو ضرأالا هذه ىلع

 . فارشأالا ىلا تل دق 816:5 تاعاطقالا ضرأ نأ مضتي كلذ نم

 . ًاعوط اهنع اهماعصأ لوزنب وأ باصتغالا وأ ةبهلا قيرط نع ام

 ابروأ طساوأو برغ ىف كانه قبب مل ىتح رشع ىناثلا نرقلا تأي لو

 ةعبطق لكل دب ال هنأ ةدعاقلا كرو ارجع كاع امحاص اهكلتم ضرأ

 كلذبو ٠ ديسلا اذهل ًاعبات نوكي اههلع ديلا عضاو نأو « ديس نم ضرأالا نم

 .( 15 عابتأ) نيدوسمو 76ا08] آ.مر0و ةداس ىلا سانلا

 نمل اديس عبات لكو . هعابت ال ًاديسو كللل ًاعبات ىعاطقإ ديس لك حبصأو

 ىلا لوحتو عمتجملا ماظن كلذي ريغتف . هقوف وه رمل ًادوسمو هنود وه

 . « عاطقأالا ماظنب » فرعي ام

 فرصتلا قحب كلاملا عتمت نم نآلا اهفرعن اك ضر الا ةيكلم نكن لو

 ريغو فقوو لادبتساو ةبهو نهرو عيب نم تافرصتلا عاونأ لكب هضرأ ىف

 مهو  كولملا نأو « هلل كلم ضرأالا نأب ةلئاقلا ةيرظنلا تداس لب . كلذ

 تاعاطقا اهنم نوحنميف . نوءاشي م ابف نوفرصتي - ضرأالا ىف هللا ءافلخ

 مل نوكيف ؛ ا ءارم الا نم نيصاخملا مملاجرل
 نونوكيو « اهتب قح مهل نوكي ال نأ ىلع ةانيخا يلم اب عافتاالا قع

 . هل ةصاخ تامدخب مهمابق لباقم 7ةووهاو كلملل اعابتأ كلذب

 تاعاطقإ ضرألا نم مهيديأ ىف امم نوحنمب عاطقالا ءارسأ ناكو

 عزوب مث « مل امنودؤي ةصاخ تامدخ لباقم اهب نوعفتنب مهعابتأ ضعبل
 037 نيرخآ عابتأ ىلع ضرآلا نم مهيديأ تحت ام عابتأألا ءالؤه



 دس ]6 -ب

 لسلسنلا ماظنلا كلذ هدوس ىعاطقإ عمتج يلإ ةلودلا تلوحت كلذرو

 ديسلا وهو  ريمأألا ىلإ 6ءموغ انهن مظعألا ديسلا وهو  كلملا نم

 ( 1'ةدقهتاأ5 05 5 هعاشأف 56111 تان وأ ["ةانلقهأ 00 يا

 ةيداصتقالاو ةبعايتجالاو ةيرادالا 5 تحبصأ اذكمو . عابتاللا عابتأ مث
 ضرألا ةيكلم ماظنب ةطبت سم 9

 مايأ نونيعي ميلاقألا ءارمأ ناك -. :كللاب عاطقالا ء ءارمأ ةقالع

 ميلع سنع املاذإ ] لوعلل نيلباق انك كر ماس اق

 صالخ الا نيمي هل نوف و ةؤماوأب نورك ءالؤه ناكو . روطاربمالا

 مهذوفن دايدزا ىلع ءارم“الا لمع ناملرش ةيروطاربمأ تفعض املف . ءالولاو

 . تاطلسلا لك ىلع هتيعاطقإ ىف ريمأ لك ضبقو « ةيثارو ميهيصانم اولعخل

 برضي و ؛ ملصلا دقعيو برحلا ناعي : دئاقلاو ىضاقلاو ىاحلا وه حبصأف

 ىلع سوكملاو ؛ قاوسالا ىلع موسرلاو بئارضلا ضرفيو ,هعماب دوقتلا

 0 رامنالاو ةيرحبلا قرطلا ىف وأ هتيعاطقإ دودح اهرورم دنع ةراجتلا

 اوحبصأ كلذبو . ناسرفلا نم ًاشويج اونوكو نوضحلا اونب مث . ندملا

 0 مهاوس ىلاهالا فرعي ال نويقيقحلا ةداسلا

 نم اوحبصأو ؛ كلملا لبق نم نيفظوم مهتفصب الإ مهل نكت مل ىتلا ةيكللملا

  مزع عطتمي م ثيحب ةوقل
 دهعتلاو صالخالاو ءالولا نيمب ىوس كلملاب ءارمالا طبري دعي ملو

 . مظعالا ديسلا هرابتعاب بورما ىف هتدعاس؟

 عباتلاو ىعاطقالا ديسلا نبب ةقالملا

 كلذلو . هعابتأ ةياح بجاو ديسلا ىلع ناك -: ديسلا تابجاو )١(
 نزاخمو ةيلاع آجاربأ نصحلا ىف لعحيو ؛ ةعينملا نوصحلاو عالقلا متي ناك
 نوحالفلا ءىجتلب ًاقدنش هلو رفحو راوساالاب هطيحنو ؛ءاملاو نؤنلل



 الهنا

 ذلا ءارمالا ءانبأ نم ناسرفلا مهلع مفاديو « رطخلا تقو هيلا راجتلاو

 . ةعباسلا نس نم ةيسورفلا لامعأو لاتقلا لع:نوبردي اوناك

 فيرشلا ةعلق

 صاالخالا نيمي مسقي نأ عباتلا لع ناك - : عباشلا تابجاو (ب )

 تافلخ ضعب وأ ليجنالا ىلع مسقيف ؛ « عوضخلا 5 ةانحف دينا ءالولاو

 بارتلا نم ةنفح هدي ىف عضي نأب ضرالا ديسلا هحنمب كلذ دعب . نيسيدقلا

 ت:اهنم ةصاخ تامدخ مدقتب عباتلا دهعتي ناكو . تاباغلا راجشأ نم ًانصغوأ

 ىتح دعب امف مازتلالا اذه روطن دقو .هبورح ىف ديسلا نواعي نأ دبا

 ةدلق ةئسلا ف ةدحاو ةرم الإ شيجلا ىف مدخب ال نأ ىف قحلا عباتلل حبضأ

 :ا كيعيوأ ىلع ديت ال

 هدالوأ 6-00 لحجب نأ دارأ اذإ ديسلل ةيلام تادعاسم موقي نأ تو

 هيلعو ؛ءبرحلاف رسأ اذإ لاملاب هديس ىدفي نأو . هتان ىربكج وزب وأ ًاسراف

 «ديصلا ةجاورخ دنعوأ هتالحر ءانثأ هب رم املك ( هعم نمو ) ديسلاب تحي نأ

 هل ىدسيو هسلجم رضي نأ هيلعف . هطالب ىف ديسلا ةمدخ موقي نأ ب

 :ةكع رطح نأو ملسلاو برحلاك ةماحلا رومالا ىف هيأر ىدبيو مصنلا

 . هتيكحم ماكحال عضخم نأو « تاموصخلا ىف لصفلا ىف هتدعاسمل ديسلا



 | مدس

 ضرفي ناكف .(نيمودلا) ةصاخلا هتعاطقا ىف ةقلطملا ةطلسلا ديسلل ناكو
 لايلاو نيحالفلا رشسوو .لوصحما نم انضم ًاراذقم هضر'ال نرجأتسملا لع

 ناكو . قرطلا ديبمتو نوصحلا ءانبو قداتخلا رفحو ضرألا ةثارح ىف
 . رصاعملاو نارف“الاو نيحاوطلاو بوبحلا نزاخم ءاشنإ قح هسفنل ركشح
 اهزبخو ابهئحطو هتالغ سردل ًاموسر عفدي نأ ًامزلم حالفلا ناكو
 .هيلع رصغو

 دديلو وه امنإ عاطقالا ماظن وأ مارتلالا ماظن نأ هتظحالم بحب امو
 ةيروطاربما لالحنا رثإ ىلع عساتلا نرقلا ىف ابروأ برغ تداس ىتلا ىضوفلا
 ةلاحلاًاعبت همظن تددعت دقف « دحاو ماظن عاطقالل نكي ملكلذل . نامرش
 .ايلاطيإ وأ ارتلجنا ىف اهريغ الثم اسنرفيف ةيعاطقالا مظنلا تناكف . 0

 شويجو فارشالا نوصحلا ناك -: بروأف ىتاطقالا ماظنلار

 ىلا برعلاو نيبرجلاو نييدنمرونلا تاراغ دص 0 ناسرفلا
 .نامرشةيروطاربما ةئرحت رثإ ىلع اهبرغو ابروأ طساوأىف دالبلا ا تضرعت
 نود لاحو كولملا ةطلس دبق دق فارشألا ذوفن دايدزا نأ اك
 كلملا هجو ىف ارتلجنا ىف فارشألا ةقبط مابق كلذ ةلثمأ نمو . مهدادبتسا

 بيصُت و را 0 آدح مهعضوو « نوج »

 خيرات ىف ىنآيس مك ) ىزيلجتالا بعش الو مه تازايتمالاو قوقحلا نم ريبك
 امم مهيورخ ىف ناسرفلا ىلع فارشألا داهتعا كلذ ىل ] فضأ . ( ارتاجبنا
 دقف ورغالو . مادقالاو ةعاجشلا حور هدوسن ىذلا ةيسورفلا ماظن دعوا
 .ءاسنلا مارتحاو فيعضلا ا مو ةايضفلل راصتنالا ةيسورفلا ءىدابمنم ناك

 ىف ءادأك ةبقع ناكدقف ,دئاوفلا نم عاطقألا ماظنل ناك ام غرلا ىلعو
 ةلودلا تأرجت دقف . ةيموق تاموكح دوجو ىفو لودلا ديحوت ليبس
 ةموكحلا نع ةلقتسم ابنم لك نوكت داكت تاموكح ةدع ىلإ ةدحاولا

 كلت تمسقةناو ةريك ةيعاطقإ ١٠١ ىلإ اسنرف تأرحت دقو . ةيزكرملا



 هع اة: د

 نم مغراابو . فلا 7. ىلع اهددع وبري. ةريغص تاعاطقإ ىلإ تاعاطقألا

 ًايمسا ناك فارتعالا كلذ نإف اسنرف كلم ةدايسب عاطقالا ءارمأ فارتعا

 كلتمي ناك ذإ ؛ كلملا نم ىوقأو ىنغأ عاطقالا ءارمأ ضعب ناك ذإ , طقف
 يلإ هدر لع ىوقي ال هيلع جرخ اذإ ثيحي هكالمأ نم عسوأ تاعاطقا

 مهضعب فارشأالا نيب تاعزانملا مابق كلكنفتلا اذه رِْإ نم ناكو . ةعاطلا
 أرجت دقو .نمأالا لتخاو بارطضالا داسف . كلملا نيبو مهنييو «ًاضعب

 نومعني ناسرفلاو فارشأ الا ناك انني . تاقبط ةدع ىلإ دحاولا بعشلا
 موقيف فارشأ الا ءالؤه ةمدخ ىف رخست ءاقر“الا ةقبطب اذإ ذوفنلاو ةورثلاب

 . لامعأالا قشأب مل اهدارفأ

 ١ عاطق الا ماظن لالحمضا كتابها

 تاعاطقالا ءارمأ ةطلس فاعضأ ىلع تدعاس ةريثكل ماوع كانه تناك

 ش : اهمهأ عاطقالا ماظن رييغتو
 كاواملا ةطاس عاطقالا م أظن فعضأ دقف -: ماظنلا اذهل كولملا هرك )١(

 كاكف امم . ةلودلا لخاد ةلقتسم ةريغص تاموكح هبشأ تاعاطقالا تناك ذإ
 مهتاعضإو فارش الا ةبراحمب متذوفن ةيوقت ىلع كولملا لمعف . لودلا ةدحو

 مهني ىف نوثنحي اوناك ام اريثك فارشأالا نأ امس الو «لئاسولا لكب

 ىوس ماد شيج كلانلل نكي ملو . كلبلل تامدخلا ميدقت نع نوعنتميو

 تاعاطق“ الا ءارمأ هل همدقي ام لبع هداهتعا ناك لب ؛ ةصاخلا هتيعاطقا ناسرف

 . نؤملاو زبخلا نم

 ماظنلا اذه فاعضإ ىلع دعاس امو - : فارشأ ل نيب سفانتلا (؟)

 ضرأ ىف عمطي فيرش لك ناكف . ًاضعب مهضعب ةسفانمو ءارمأالا نحاشت
 ةعاط نع نوجرخ عاب لا نم ريثك ناك 5 ٠ ةورثو ًاذوفن دادزيل هراج

 نيخالفلا قوقح تعاض نأ كلذ رثإ نم ناكو . مهني ىف نوثنحيو مهدارسأ

 تين . اهلع ةظفاحملل الإ عاطق“ الا ماظن امن مل ىلا قوقحلا كلت ؛ راجتلاو



- 

 .ةلماشلا ىضوفلاو ةرمتسملا بورحلا كلتببس سئانكلاو عرازملاو رجاتملا

 لمح ىف اهذوفن تلمعتساف « تاعزانملا هذه فيفخت ةسنكلا تلواح دقو

 حابص ىلإ ءاعبر الا ءاسم نم ةمولعم مايأ ىف لاتقلا نع ف.كلا بع نيسفانتملا

 تامارغتررقاك هللا ةندهم هذه تفرعدقو  ةينيدلا دايع الاىف مث «نينثالا

 ةمحر نم نامرحلا رارق تردصأو : رجاتملا بهيو سئانكلا برخي نم ىلع

 . مثارجلا هذه بكتري نم دض ةسينكلا

 تاوق ةسينكلا تنوك « ةبولطملا ةرقلاب تاءارجالا هذه تأت ملامو

 نأ ديب . « مالسلا ةاعد » اهيلع قلطأ تاءامجتفلأتف ءاهرمماوأ ذيفنتل ةحلسسم
 فارشالا ىلع ىلاهالا طخسف « ىضوفلا هذهل ًادح عضت مل دوبجلا هذه لك

 . مهطلس ىلع ءاضقلا ىلع كؤلملا اودعاسو

 فارش الا ةطلس فاعضإ ىلع دعاس امو - : ةيبيلصلا بورحلا (-)

 قارن الا وتك بورخل هه ل فايس : ةيلما فورم لا مايق
 . كولملا ذوفن دازف . ناسرفلاو

 ةيكلم ساسأ ىلع عاطق"الا ماظن شن : ةرملا ندملا روبظ (؛)

 دقو . اوءاش ثيح نومشي راجتلاو عانصلا ف قدملا لهأ ناكف# ضراالا

 تازايتما تلانو ؛ رشع ىلاثلاو رشثع ىداحلا نينرقلا ىف ةعرسب ندملا تمب

 كولملا برقف . ةلقتسمت اي روهمحي هبشأ تحبصأ ىتح فا رشأالا نم ةريثك
 اوناكف « ةيلاعلا بصانملا ىف هونيعو ندملا لهأ نم ىطسولا ةقبطلا مهلا

 . فارشأالا دض مل انوع

 رشع عبارلا نرقلا ىف دورابلا عارتخا ناكو -: دورابلا عارتخا (ه)

 ةمظنملا ةييرحلا ةقبطلا مه ناسرفلا ناكدقف . عاطق الا ماظن ىلع ةيضاق ةبرض

 ىف جامدنالاب بعشلا ةمامل حمسي ملو . فارشأالا اهلع دمتعي ىتلا

 دحبت مو ةماعلا نم اودنجي نأ كومملا عاطتسا دورابلا عرتخا الف . ميكلس

 . دورابلا ةوق مامأ ًاعفن ناسرفلا عورد الو فارشأالا نوصح
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 نرقلا نم قوشلا ىلإ ابروأ برغ ويحيسم ابهجو ىتلا تالجلا ىه

 ىديأ نم سدقملا تيب صالختسال ىداليملا رشع ثلاثلا ىلإ رشع ىداحلا
 نييحيسملا نال ةيبلص تيمسو . قرشلا ىف ةينيتال لود نيوكتو نيملسملا

 . مهل ةراش بيلصلا اهف اوذختا

 ىلإ اب روأ تعفد ىلا بابسألا مهأ نم ناك - : بورحلا كلت بابسأ

 ىلع عهناطلس دتما نيذلا نييقوجلسلا كارت'الا روبظ بورحلا هذه ضوخ
 اساو ةينيمرأ ابنم اوعزتتاو ء رشع ىداحلا نرقلا رخاوأ ىف ةيطنزببلا ةلودلا

 سويسكلا روطاربم الا ,ىثفع . اهسفن ةينيطنطسقلا اودده مث ؛ ىرغصلا
 . امارمأو ابروأ فرغ كولمو ابابلاب دجنتساو هدالب ليع ماع

 ىلوتسا نأ ىلإ ةنين امطو نمأ ىف سدقلا تيب نوروز. نويحيسملا ناكو
 دحرملا نيا ىف اولغف , مالس الاب دبع ىئيدح اوناكو ؛ نيطسلف ىلع ةقجالسلا
 روضعلا ىف نيدلاب مهقلعت ةدشا اوناك نيذلا نييحيسملا جاجحلا رطاوخ جاهأ

 ٠ تائيسلارفكيو بونذلا رفغي سدقملا تيب ىلإ جلا نأ نودقتعي ىطسولا
 . جاجحلل مهتلماعمموسو ةقجالسلابصعت فصوو نييحيسملاض عب غلاب دقو



 الا نت نأ وف كاسل يرام نوت ةناذتإاكففاطو
 دقف .ءاقرألاو ناسرفلاو فارشأ الا نم ةفلتخلا تاقبطلا تابغر تقفاو ا؟

 ىلع ةرطيسلاو ةيقرشلا سئانكلا ىلع هذوفن دمل ةحتاس ةصرفلا ابابلا دجو

 . اهسيئر وه ةدحاو ةينيد ةموكح ةطلس تحت هلعجيل يحيملا ملاعلا عيمج

 «قرشلاف مت ارامإ نب وكتل ةصرف بورحلا كلتىف فارشأالا ىأركلذك

 عافدلا ليبس ىف رطاخملا بوكرو برحلا ًاديدج اناديم اف ناسرفلا دجو اي
 عاطقالا ماظن نم صلختلا ىف ءاقر الا ةبغر كلذ ىلإ فضأ . ةسينكلا نع

 . نيدلا راتس تحت رحل فارشأالا لظو

 ةقجالسلا ةلود ماسقتا بورخلا هذه مايقلا ىلع نييحيسملا دعاس امو

 ىوق معز دوجو مدعو ؛ ةيمالسالا ةدحولا ككفنتو , هاشك-لم توم بقع

 0 نم نيبلسملا لوحت كلذ ىلإ فضأ ٠ ةيمالسالا تاوقلا تاتش عمجب

 لإ أ ار مهقيرط ىف رجم أ دالبب رورملا نييييلصلا ىلع لبس امم . ةيحسملا ىلإ

 ( ازيبو ةيقدنبلاو ةونج لثم ) اهنفسب ةينغلا ةيراجتلا ندملا مايق مث , نيطسلف
 . نيطسلف لاوس ىلإ لاقتنالا ىلع مهتدعاس ىلا

 دقع م ٠١٠ ةنس ىف - : ةيييلصلا بوردلا ىلا ةوعدلا ىف عورشلا

 14 وا يوفر رس قاع تيووما ناثلا "تكرار اناا
 محل ًانيبم مهيف بطخو : ناسرفلاو نيدلا لاجر نم ريثك هرضح اسنرف

 اعدو :؛ قاشملاو مالألا نم جاجملا هيقالب امو سدقملا تيب ةلاح

 ىلع ناسرفلا ثحو . سدقملا لكيلا نع دوذلاو حالسلا لمح ىلإ نيبحبسملا

 ىف ءارقفلا بغرو ؛ قرشلا ىف مهتاوخإ ذاقنإ ىلع لمعلاو داقح الا نايسن

 ةكرابملا هبيطلا ضر الا كلت ىف تاريخلا .نم هنودجيس امي برمحلا

 سانلا نم فول الا هلوح فتلا ىّبح هتبطخ مب ابابلا دكي ملو . ( نيطسلف )
 ىلعمبنملكل بيلصلا ةراش ابابلاقلعف . مهنيد ةرصانم ىلع نام الا اومسقاو
 ةيامحابابلا نلعأ مث .بورحلا هذهراعشبيلصلا اذهبصأكلذب و.نمي.الا هعارذ



 اال تك

 ابف كرتشا نم ءازج ةفعاضمو « مهتارسأو نييراحما كالمأل ةسينكلا

 ثبو « معنلا تانج مهم نودهشتسي نم لوخدو نيئطاخلا بونذ نارفغو
 ءالؤه نيب نم ناكو . داهجلا ةوعد رشنل اهضرعو اسنرف لوط ىف ةفقاسألا

 لغ سانلا سوفت تحجب اه ناعريتك' اهوقم ابطخ ناكو كسانلا نيرظت

 0 . ةيليدلا برحلا حورب مهتاقبط فالتخا
 ريغ نم اوراسو ءاغوغلا نم ٠..,:٠0 عمتجا ةوعدلا راشننا رثإ ىلعو

 « سدقملا تيب صيلختل 2ء1ه: ؛مو 11هممصع؛ كسانلا سرطب ةدايق تحت ماظن

 ىدأ امم مارجلاو عئاظفلا مهقيرط ىف اوفرتقاو اهم اورم ىتلا دالبلا اوببنف

 ةينيطناعسقلا ىلإ مهنم لصي مل ىتح ؛ مهبجو ىف نييطنريبلاو نييرجملا مايق ىلإ
 ىلع مدعاسف مرش قتي نأ سويسكلا روطاربمالا ىأر دقو . مهفصن ريغ

 ةقجالسلا مهلباق ثيح ةيقين ىلإ اومدقتف , ىرغصلا ايسآ ىلإ روبعلا
 ْ . م ٠١ ةلس مهرخآ نع مونفأو

 قرشلا ىف ةينيتاللا تارامالا سيسأ ان (9)

 دقف . ابروأ دالب رثكأأ ىف قاسو مدق ىلع ىلوألا ةلمحلا دادعتسالا ماق

 ,ناسرفلاو ةسواسقلا رم ريك ددعو فارشالا ضعب ابابلا ءادن ىل

 حوارتي نيبراحلا دمع ناكو . ةينيطنطسقلا راوسأ جراخ شويجلا تعمجتو
 ماع دئاق شويجلا هذهل نكي ىل هنأ ريغ ؛ لتاقم فلا ةثامالثو فلأ ىتئام نيب

 «فارشألا ضعب ىلإ ةدايقلا تناك لب ءاملل ةكرتشم ةطخ عضيو اهلمش عمحج

 60416897 ىرفدوج مهني نمو .٠ نيرخآلا نع القتسم مهنم لك لمعف
 5893:0000 كنوعرو .٠ 88101 نيودلب ةوخأو )2 لفسالا نيروللا قود

 مه ركن همعأ ناو: هوان هيدةروو كتلفويو هو رأوا تنوك

 . مثريغو ايدنمرون قود تربورو
 مث «ةيقين ةئيدم اورصاحو روفسبلا نويبيلصلا ربع ما١٠و/ ةنس ىفو

 جباق شويج اومزهو « رهش ىسإ وأ ١ طور هدم مليدود ىلإ اومدقت



 تان

 .قاقشلا بد نأ اوثبل ام مهنأ ىلع . ةقجالسلا مورلا ةنطلس بحاص نالسرأ

  ةعيلطلا ىف هدنج نوكي نأ ديري لك دركتتو نيودلب فلتخا ذإ ؛ مهي

 , اهريمأ بلطل ةباجإ 836ووو اهرلا ىلإ هجوتو شيجلا نع نيودلب لصفناف
 ىلع اوفحز دقف نييبيلصلا ةيقب امأ ٠ ةينيتال ةرامإ امم سسأو اهم لقتساف

 نأ بعيب ةونع اهولخد مث مو .وإ ةنس ريوتك| ىف اهورصاحو « ةكاطنا »

 ؛« فال ةرشع مبنم اواتقو ليث عنش :أ املهأب اولثف « رمشأ ةعست اهورصاح

 ا أتسا مث . دنميهوب اهلع اورمأو

 اوماقو : عيباسأ ةعبس ماد راصح دعب م ١٠١ه ةنس ةينوي ىف ةونع اهولخدف

 نم رثك أ اهف لتقو « ًارابنأ ءامدلا اهبف تلاس ةميظع ةحذمب وخد رثإ ىلع

 بتكو . نوييلصلا هقرحأف مهدبعم ىلإ دوهيلا ألو , نييلسملا نم آفلا نيعبس

 تناك انلوشخ نإ » هل لوقيو سدقملا تيب متتفي هرشبي ابابلا ىلإ ىرفدوج

 . « هديعمو نأملس ناويإ ىف نيبقرشثلا ءامد نمرحب ىف ابينبكر ىلإ ضوخت

 هب زاتما امل سدقملا تيب ىلع اكلم ىرفدوج بختتا متتفلا رثإ ىلعو
 ىف ةبقابلا ندملا ىلع نولوتسي نويبيلصلا عرش مث . مادقالاو ةلاسبلا نم

 ةيلاطيالا ندملا ليطاسأ مهلا همدقت تناكام كلذ ىلع مهدعاس دقو . نيطسلف

 مدي ق تعقوو ٠ م 1١١ ةنس ءاكع لع اولوتساف ٠ رانا و وللا قف

 مءزولوت تنوك دنومير اهلع اولوو سلبارط ةرامإ اوسسأو م ١7 ةنسروص

 ةيسايسلا مبضارغأ قيقحت ىف نويبيلصلا سجن -: برحلا هذه منان
 ةونوكو ؛ نيملسملا ىدبأ نم اهوصاخو سدقملا تيب ىلع اولوتساف « ةينيدلاو

 3 ه4 طنا نينقلا كرين ىهو نيطسلفو ماسشلا ىف ةينيتال تارامأ عبرأ

 قفو مهفارشأو نييبيلصلا ءارمأ نيب تاقالعلا تناكو . اهثرلاو « سلبارطو

 كلم مثرابتعا مغر ى 0 نع ةلقتسم ةرامأ لك تناكف , عاطقألا ماظن |

 . مهلع اديس سدقملا تيب

 ةسدقملا ىضارألا نع عافدلا ةيحبسم ةينيد بازحأ ةدع تأشن دقو



 ما حج

 دبعملا [:راسرف ةفئاط اهمهأ . جاجحلاو ىحرجلاو ىضرملاب ةيانعلاو

 . 1[عماوطغو ه5 54: لوط أنح و سيدقلا ةفئاطو زعدنوطتو هل طع ؟عسرتاع

 روب را هدا نع وو 33ه هع هع وورقسا عفن فعلم هو
 ةيطنزيبلا ةلودلا روطاربما عاطتسا م٠ قرشلا عم ةيراجتلا اهتاقالع تقثوف
 لك درتسيمل هنأ الإ « ىرغصلا ايسآ ىف هك المأ نم هدقف ام ضعب درتسي نأ
 . نييبيلصلا نيبو هني عارنلا عقو مث نمو . هيف عمطي ناكام

 مورلا ةّقجالس ةلود |
 « :ينوقا

 1 لا ||

 ا

 كولا 0
 لحل



 ع هد

 رصم ةيبيلصلا بورحلا تاقالع (؟)
 ديب ذوفنلا ناكو . ىمطافلا لعتسملا دهع ىف ةيبيلصلا بورحلا تأدب

 دقو . اهسفن نع عافدلا فقوم رصم تفقوف ؛ ىلاما ردب نب لضفالا ريزولا

 امقوم ةيماآل « ةقجالسلاو نويييلصلا : نابراحتملا ناةيرفلا أهف عمط

 ىلع ماغرضو رواش نيريزولا نيب عازألا عوقو امهنه لك زهتتاو ؛ ىلرحلا
 . رصم نوئش ىف لخدتلا ةرازولا

 دجنتساو ماشلاىلإ رواش بره : ماغرض ةماعزب رواشىلع دنجلا راث الو

 ةيزج رصم جارخ ثلثو ةلملا فيلاكت لك عفدي نأ هدعوو « نيدلا رون
 كتلضو امو رصم ىف لاما ةقيفح فرعتل « هثوعد نيدلا رون ىلف . ةيونس

 ابلع راغأ دق سدقملا تيب كلم ةرسوا»نو ىرومع ناكو « فعشلا نم هيلا

 هعم ةفلاحم دقع ىلع ماغرض مغرأو
 ٠ هل ةريبك ةيزج عفدو

 تاضوافملاب ماغرض ملع ال : رصم ىلع ىلو الا هوك ريش ةلمح )١(

 ؛ ىرومع عم فلح دقع ىلإ عراس ؛ دوم نيدلا رونو رواش نيب تراد ىلا

 نيدلا دسأ ةدايقب ًامشيج نيدلا رون لسرأف . ةيونس ةيزج هل فدي نأب دهعتو
 كلذ ةمدقم ىلع بويأ نب فسوي نيدلا حالص هيخأ نبا هعمو هوكريش

 ىلع ىلوتسا مث ؛ مبلع رصتناو سيبلب ىف نييرصملا عم قتلاف ٠ شيجلا

 . هلتقو ماغرض ىلع ضيقو ؛ طاطسفلا

 نع عنتما ءاهف همادقأ تدطوتو ةرازولا ىلوتو هضرغ رواش كردأ امو

 , ةدعاسملا دب هل اودم نيذلا ةحنرفلا عم فلاحتو « نيدلا رون ىلا ةيزجلا عفد

 . مامشلا ىلإ هدنجي ةدوعلا ىلع هومغرأو سيبلب ىف هوكريش اورصاحو

 , نيطسلف ىلع راغأف رصم ىلإ ىرومع باهذ ةصرف نيدلا رون زهتلاو

 . م 1١١4 ةنس كلذو ء اهتياجل اهلا ةدوعلا ىلإ اذه رطضاف



 مس 1س

 ىلا هوكريش نيدلا دسأ داع : رصم ىلع ةيذاثلا هوكريش ةلمح (ت)

 « فعضلا نم هيلع تناك امو رصم ىف لاحلا ةقيقح ىلع فقو نأ دعب ماشلا
 ةدعاسم بلط «نيدلا رون مزعب رواش ملعاملف ٠ اهو ةدعلا ندي نخأو

 دض اهتياح دنجلا نمةيماحرصمب هل نوكت نأ ىلع مهعم قفتاو «ةيناث ةجئرفلا

 هوكريش ةدايقب دالبلا هذه ىلإ ةلمح نيدلا رون لسرأف . نيدلا رون تاراغ'

 ركسعف .ابيلإ ةحئرفلا شويج هيف تلصو ىذلا تقولا سفن ىف تلصو

 نيب ةفينع ةكرعم تعقوو .٠ ةزبجلاب هوكر يش ركسعو « طاطسفلاب ىرومع

 قتلا مث . ىرخأ ةهج نم ةحنرفلاو رواش شويجو ةهج.نم هوكر يش شيج
 ا ( اينما ىونج لايمأ ةرشع دعب ىلع ) نيبأبلا ةعقوم ىف ناقيرفلا

 ريغ ٠ ديعصلا ىف همادقأ تدطوت كلذبو 1 ًانيم ًارصن ةليلقلا هتوقب ةاوك ريش

 « ةرهاقلا ىلإ ريسلاو هتاراصتتنا ةعبات» ٠ عيطتسي ثيح ةوقلا نم نكي مل هنأ

 « ةمواقم ريغ نم ابلخدف ةيردن.كسالا ىلإ لصو ىّتح ءارحصلا قيرط ذختاف

 داعو دنجلا فصن هعم لعجو .اهلع ًايلاو نيدلا حالص هيخأ نبا ماقأو
 هوكريش معالو . بئارضلا عمج ىف ذخأو « ديعصلا ىلإ رخآلا فصنلا

 داع « ًارحب امل نييبيلصلا لوطسأ راصحو ارب ةيردتكسالل نييرصملا راصحي

 ءالجلا ىلع مالا رخآ ناقيرفلا حلطصا دقو . نيدلا حالص ةدجنل اعرسم

 . رانيد فلأ نيسمخ ةحينرفلا نم هوكريش ذخأ نأ دعب رصم نع
 ةحنرفلاوماشلاىلا هوكريش داع -: رصم ىلع ةثلاثلا هوكريش ةلمح (ح)

 مفر. رصم ىلع ءاليتسالل صرفلا نيحتي امهنم قيرف لكن اكو « نيطسلف يلإ
 ء م8١١1 ةةس ةلمح ابيلع اودرجو مدعو اولا نأ ةقرتلا كلب

 اذه ىرومع لمع طخسأ دقو . ليثمت عنشأ ابلهأب اولثمو سييلب ىلع اوراغأو

 هلو ماراسس ,ٍنيدلا رون ىلا دضاعلا ةفيلخلا بتكف ء نييرصملا عيمج

 :ءادنلا ووتش قر المع
 « رصم ىف ىرو.ع مدقت نود لوحيل طاطسفلا ةنيدم رواش قرف



 دس ؟ا/إ/

 .مويلا ىلا ةبقاب قيرحلا راثآ لازتالو . ًاموب نيسمخو ةعبرأ نارينلا اب تلظف
 ىف هضوافف ؛ ةرهاقلا ةمجابم نع هلغشو ور لطنت ف رواش 3 كم

 تحت ًاشيج دوم ندلا رون لسرأ تح تاضوافملا ف فكوسو حلصلا

 . هوك ريش ةدايق

 . اهراوسأ مامأ لازن ال ىروبع ناك ةرهاقلا ىلا هوكريش لصو املو
 برح ريغ نم نيطسلف ىلإ داعو « هتمواقم هل لبقال نأ ىرومع ىأرف
 .باحرتلاب نويرصملا هلباقفرصتنملا لوخد ةرهاقلا هوكريشلخدو . لاتق الو

 صاختلا ىلع لوعف « ىلوألا ةرملا ىف هب هردغل رواب هوكريش قثي لو
 .ىمطافلا ةفيلخلا نمرمأب هسأر مطق مث هيلع ضبقلاب نيدلا حالصمأف « هنم

 ,(ما54)هم> ةئس هيلإ ةرازولا ةفيلخلا دنسأو ؛هوكريشلو جلا افص كلذبو
 . نيدلا حالص هيأ نبا هفلخف ءربشأ ةثالث دعب تام دقف « اهف هدهعلطي ملو

 ىونثالا نيدلا جالص عم

 ىمطافلا ةفيلخلا اريزو ناكدقف . جرحلا ىف ةياغ نيدلا حالصزكرم ناك
 ىف امل ءاعدلا ىلا كاذب راطضاف ٠ ىنسلا دوت نيدلا رون نع ًابئاثو « ىعيسشلا
 ىلع لمعيو رصم ىف هزكرم ىوقي نيدلا حالسص ذخأ دقو . ةبظخلا

 نكت حوال ييظزلخاو انورصلا يح ينك لع يعن اج لالقتسالا .

 . ةيمطافلا ةلودلا ىلع ءاضقلا 5 . هلزع ىف ركفام اذا نيدلا رون ةأوانم نم

 ةلودلا رومأ نيدلا حالص دنسأ ىمطافلا ةفيلخلا ةطلس فعضي ىكلو
 :نيضلخم .اناوعأ “هل :اوناكف رصف ىلا ةيراقأو هنأ رح أو ءمزاشأ ىلا

 ثيحديعصلا ىلا مثدرطو هبجو ىف اوراث نيذلا نيينادوسلا دنج نم صلخت مث
 هراصتتا رثإ ىلع نيدلا حالصل نيبرصملا ةبحم تدادزا دقو . ايئاهن مهيلع ىضق

 . م 114 ةنس طايمد ىلع. اوراغأو رصم اودده اماط نيذلا نييبيلصلا ىلع
 . ةيمطافلا ةفالخلا ىلع ءاضقلا نم نكمتو هتطلس ترقتساف



 م ا

 رشنل ةيردنكسالاو ةرهاقلا ىف سرادم ثالث اشنأ م 010. ةنس ىف

 ةلس ىو . نيدلتسلا نم .ءابقفلا ىلإ ةثيدلا بضانملا .دنسأو: + قبلا بهذملا

 . ىمابعلا ةفيلخلا اعدو . ةبطخلا نم ىمطافلا ةفيلخلا مسأ فذح م ازال

 . ىنويآلا نيدلا حالص لإ .كحلا لقتتاو ةيمطافلاةلودلا تطقسكلذبو

 نييمطافلا تاروث رطخ نيدلا حالص ىقتي ىكاو :  ليجلا ةعلق ءانب

 ٠ طقملا ىلع لبجلا ةعلق ىنب ؛ جراخلا نم ةيبيلصلا تالماو لخادلا ىف مهعايشأو

 .شوقارق نيدلا ءاهب ىلإ اهئانبب دهعو .دنجلل القعمو ةموكحلا ًازكرم نوكشل
 ىف ةعلقلا ءانب مث دقو . ةرهاقلاو عئاطقلاو طاطسفلا لوح 0000

 دنجلا ابنم برشيل امدق ؟م.. اهقمع ارب شوقارق ىب كلذك . لماكلا دبغ
 . نوزلحلا رب رثيلا هذه فرعتو . ةعلقلا ءادع الا رصاح ام اذإ

 ةأخ نيدلارون تومب نيدلا حالصل ظحلا مس - : نيملسملا ةيلكديحوت

 كلملا عم قئالعلا قثوي نأ نيدلا حالص لواح دقو . م1074 ةنس
 «ءوسلاه|نورءضي اوناكديدجلا ناطلسلا ,ارزو نأريغ . نيدلا رون نب ملاصلا

 « قشمد ىلع ىلوتساو نيدلا حالص رصتتاف . نيقيرفلا نيب برحلا تماقف
 . م ب006١ ةنس ماشلاو رصم ىلع اناطلس ىبابعلا ةفيلخلا هب فرتعاو

 ىف هكالمأ ىلع نيدلا حالص ىلوتسا م ١1١ ةنس حلاصلا كلملا ىفوت املو
 مبصأو . ايسآ ىلرغ ىلع رطيسملا ىاحلا كاد ناصف لضوملاو بلخ
 . قرشلاو بونجلاو لامشلا ىف ةدحتملا هتاوقب نيروصحم نويئيلصلا

 نييبيلصلاب نيدلا حالص ةقالع
 دلوننر فرصت ءوس ببس نيييلصلاو نيدلا حالص نيب عازنلا ددجت

 هيلا لسرأف « ةنيدملاو كم لحاوس ىلع راغأ ىذلا كءركلا نصح بحاص
 . ةحداف رئاسخ دبكت نأ دعب هباقعأ ىلع هتدر ةوق نيدلا حالص



 او

 هضبقو جاجحلا قيرط هعطق داونير ىلع نيدلا حالص بضغ دازامو

 هنم ماقتنالا ىلع ممصف , ةكم ىلا اهقيرط ىف ىهو نيملسملا لفاوق ضعب ىلع

 . هديب هنحبذيل مسقأو . ةيبيلصلا تايالولا ىلع ةراغالاب
 مزهو م18١1 ةنس هشيجب نيدلا حالص مدقت :  نيطح ةعقوم

 ىلع اوراغأ نيذلا ناسرفلا لئقب رمأو , نيطح دنع ةركتم ةمره نييبيلصلا
 حالصللوتسا نأ راصتتالا اذه رثإ نم ناكو . همس ر دلونير حذو ءةكم

 لع ضرع ل ووو ناو سس ةلمز ل نورك ىلع نيدلا
 سدقملا تيب ةنيدم هيلا اوماسي نأ ىلع دالبلا ضعب نع مهل لذني نأ نييدلصلا
 ةمواقملا نع تفعض ىّتح مايأ ةينامث اهرصاح هيلط |وضفر املو , برح ريغ نم

 نيبحيسملا نم ءاش نمل نيدلا حالص حمس دقف كلذ عمو . ملستلا ىلع تغغرأو
 نيدلاحالص هرهظأ ام نويحبسملابجعأ دقو . ةليلق ةيدف عفد لباقم ة ةرجملاب

 . مهل ليحرلا تادعم دادعإو ٍمُهئارقف ىلع فطعو ةياعر نم لداعلا هوخأو

 راصتثا نم هوعمس ام ابروأ لهأ لاه دقو - : ةيديلصلا تالىلا ددجت

 ةديدج ةيبيلص برح مايقلل شوبجلا اكوام ضعب دعأف « نيدلا حالص
 اسوربرب كيردرف ةدايقب تالملا هذه تناكو . ةدوقفملا ملاقالا دادرتسال

 دراشترو اسنرف كلم مطئازم 1[ ىناثلا بيليفو 7:علهرنوك

 | . ارتاجتا كلم عنوطهمف 1 لوالا

 .لتاقم فلأ ةنام هددع غلبي مظنم شيج سأر ىلع كيردرف جرخ

 ماشلا ىلإ لصيملو ؛ هدنج قرفتو قيرطلا يف قرغف ؛ ىرغصلا ايسآ قرتخاو
 نأ دع ءاكع ىلإ تلصو دقف دراشترو بيليف شويج امأ . ليلقلا الإ مهنم

 .:صربق ةريزج ىلع هقيرط ىف دراشتر ىلوتسا

 لبق عيل ءاكع نصح ىلع ءاليتسالا مهتلواحمب نويييلصلا أطخأ دقو
 فعضأ امم « ةيلخادلا تابجلا ىلإ نيدلا حالص عفد ىلإ ممدوبجم اوبجوي نأ

 . م ١١5١ ةنس هيلع مهثاليتسا نم مغرلاب مهتاوق
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 قبو هدالب ىلإ بيليف عجرف « دراشترو بيليف نيب فالخلا مقو

 ةيسورفلاو ةعاجشلا نم ربظأ دقو . نيبلسملا تاوق دض لمعي هدحو دراشتر

 رصتناو . 0س هع نود دسألا بلقب هويقلف  هئادعأ بايإ راثأ ام

 نكمتي لهنكلو ءافاي ىلعىلوتساو فوسرأ ىف نددلا حالص تاوقولع درامشتر

 ملصب تبتناو نيقيرفلا نيب تاضوافملا ترادف . سدقملا تيب مستف نم

 -- ارهأ طورشب نينس ثالث اهدمأ ةنده ةباثب وهو « 95١١؟ ةئس ةلمرلا

 نييحيسلل حمسي نأ ىلع نييلسملا مح تحت سدقملا تيب نوكي نأ ٠١
 ش 1 جحلاو ةرايولاب

 . افا ىلإ روص نم ماشلا لحاس نويييلصلا ىمحي نأ - ؟

 . نييحيسملا ىلإ ةينيدلا تافلخلا نوماسملا درب نأ م

 رحب ىف ةتليفس تمدطصاف . هدالب ىلإ دراشتر داع محلصلا اذه رثإ ىلعو

 روطاربمالا ىلإ هللسف ءاسقلا قود دلوب ويل ديىف ًاريسأ عقوو « كيتايردالا
 نأ دعب الإ هقلطي مو هنجسف  ارتاجنا عم ءادع ىف ناكو - سداسلا ىرنه

 . ليلقب ملصلا اذه دعب تام دف نيدلا حالص امأ . ةريبك ةيد هل عفد

 رصم لع ترجو ىلا ةيمالصلا تاالمحلا (:)

 ديا رح نسدلقملا ةهيياداةزشا لإ لوس: 9 نأ قوملضلا جو

 كلذ ىف نيملسملا ةوق زكمرصم ىف نييوبأألا فاعضاب الإ نيملسملا

 :اهب اوماق ىلا تالما مهأ نم ناكو . رصم وحن مهتالمح اوهجوف « نيملا

 (.٠ م ا؟14) لعوم ع 8ءلوممو نيير ىد ناج ةلمح - )١(

 ىلوتساو طايمد مجاهو مهريغو نامرجلا نم ًاشيج نيبر ىد ناج عمج

 ىلع دك ( نددلا حالص فلخ ىذلا ) لداعلا ناطاسلا تاف ءاهتصح ىلع

 لماكلا ناطلسلا لواح دقو . ابنم نييبيلصلا درطب لماكلا هنبال دبعو « ابعابض

 «نييبيلصلا ىديأ ىف ابعيمج دالبلا عقت نأى شخ املو . حلفي ملف طايمد دادرتسا



 هد 1ع دل

 مهيلع ضرع .هل هبراقأ ةسفامل دعب رصم ىف دطوتي مل هناطلس نأ اهيساالو

 ثبشت ببس أوضفرف . طايمد نع مهئالج لباقم سدقملا تيب مهلا دري نأ

 . نيقبر فلا نيب لاتقلا داعف «ابأبلا لوسر 2ءادوزان5و سويغالس

 نم رصمل نوحتافلا هكلس ىذلا قيرالا هكرتب نير ىد ناج ًاطخأ دقو

 كلذ ؛ طايمد قيرط هذاختاو - صاعلا ني ورمعو ردنكمالاو زيبمقك هلق

 ناك ام كلذ ىلإ فضأ . هلوادجو لينلا عورف هفنتكت تناك ىذلا قيرطلا

 ؛ منيب نحاشتلا عوقو ببسي فصنو ةنس ةدم طايمد ىف نيييلصلا ةماقإ نم

 ىفو طايمد ىنونج تاماكحتسالا ىف« لماكلا ناياملتلا هم ىفلا حاتأ ام

 تءاجخل « ماششلا ف ةزاقأ نيبو هنيب عازنل | مدح نم نكمي 1

 . اهريغو هامحو صمحو بلح نم رصم ىلإ .دادمأللا

 ةروصنملا دنع لماكلا شويج مهلباق بون+جلا ىلإ نويبيلصلا مدقت الو

 نوملسملا عطقف « لينلا ناضيف تقو كلذ ناكو . مهمدقت نود تلاحو

 لال + طاد. لإ ةدوعلا اولواخا «ةجترفلاب ليثلا دام طاخأف + وذا
 اوبلطف « بناج لك نم مهب رطخلا قدحأو ؛ اودارأ ام نيبو مهني نوملسملا

 ناطلسلا مبعنم نأ 0 ايات مهلع اوضقي نأ نوملسملا دارأو . ةياملا

 : طايمد اورداغي نأ ىلع مهعم ملصلا دقعي نأ دعس ىأر ىذلا لماكلا

 حلصلا متف . مهرأثب ذخألل ىرخأ ةيبيلص ةلمح مايق ىلإرم"الا اذهىدؤيال حس

 . نيبئاخ ةلجلا هذه نم نويييلصلا داعو كلذ لع

 . (م ١١١2-1١١5 ) ىناثلا كيردرف روطاربمالا ةلمح - (؟)

 ىلا دالبلا ىلع ًاروطاربماو ايلاطيإ بونج ىلع اكلم ىقاثلا كيردرف ناك

 هنكلو ؛ةييلص ةلمحب موقي نأ ابابلا دعو دقو .اسفنلاو ايناملا نآلا ابلعقلطي
 عع « هتلمح جورخلا ىلع م1807 ةنس ابابلا هثحتسا الو. هدعوب ربي مل

 انعدم ةلياق مايأ دعب داع هنكلو ؛ نيطسلف ىلا هجوتلا ًارهاظتم ىزسدنر ىلا

 كلذ ىلا فضأ , ةسنكلا ةمحر نم هدرطو ايابلا هيلع بضخف «ضرملا

 . ايلاطيإ ىف ةطاسلا ىلع كيردرفو ابابلا نيب سفانتلا نم كانه ناك ام
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 غد ( م 15؟م) ىلاتلا ماعلا ىف ةيبلص ةلمحب جرخ كيردرف نأ ىلع
 ةنصارقلاو صوصللا دحأ هايإ هرابتعاو « تانعل نم ابابلا هيلع هبصي ناكام
 . اهينو ةسدقملا ىضاراألا كلت بلسل لب وزغلاو حتفلل نوبهذي ال نذلا
 نيبرت ىد ناج ةئيآ نم هجاوز ةملا هذه مايقلا ىلع كي ردرف عجش دقو

 . (0) ىمسالا ملشروأ شرع ةثراو
 نسح نم ناكو . لتاقم فالآ ةرشع ىف نيطسلف ىلا كيردرف جرخ

 رطضا امم «قشمد ناطلس ورصم ىف لماكلا ناطلسلا نيب قاقشلا داس نأ هظح
 نأ ىلع ؛ تاونس رمثع اهدمأ كيردرف عم ةئده دقعي نأ ىلا لماكماا ناطلسلا

 , اهنوئش ةراداو اهنيصحت هل كرتيو سدقملا تبب ةنيدم نع ناطلسلا هل لزني
 روطاربمالا دهعتو , نيماسملل اكلم ةيمالسالا ةسدقملا نكامألا لظن نأو

 ماك نكميال نأو « مهنم نييحسملا ىتح هئادعأ دض ناطلسلا نع عفادي نأب
 . ددم ىأ قلت نم سوسرطو ماشلا سلبارطو ةيكاطنا

 نم كيردرف نع نوبلسملا هفرع ام ملصلا اذه دقع ىلع دعاس امو
 ذالم ىف مهساغنال , ةسينكلا لاجرو ابابلا ىلع هنعطو ةرحلا ةينيدلا ءارآلا
 دهزلاو فشقتلا ةايح نع مهفارحاو ةيويئدلا رومألا ىف مك امهناو ةايحلا

 . ميبسملا املع ناك ىتلا

 الك رم نيفرطتملا دنع طخسلا نم ةفصاع ةدهاعملا هذه تراثأ دقو

 لوصو نود لوحت تناك ذإ اهب اوبحري ملف نويبيلصلا امأ . نيقيرفلا
 ىلاراطخ“الاو راعلا الا سدقملا تيب قريرطب ابفري مل كلذك. مهلا دادمالا

 امل هنا هيلع نيدلا لاجر طخس نم غلب دقو . نيبحيسملا ىلع كيردرف اهيلج
 . هسأر ىلع جاتلا عضول مهنم دحأ مدقتي : ملشروأ ىلا لصو

 نم ًافعضَو نيدملصلا |ملست ماصلا اذه نيلملا ضعب ربتعا كلذكو

 دق + لياكلل اريك اصر قطا: قدستا# ةضانلا نإ ل1 !لذلكلا ناطلفلا

 , سدقملا تيبل نيملسملا دادرتسا نم مغرلاب ماشروأ كلم بقل نوثراوتي نييحيسملا ,ارمأ ناك (1)



 دس مع د

 هيف دتشأ هنا دافتسا م « فاثلا كبردرف فلاحت بسك

 . هبراقأ نم ماشلا ءارمأ نيبو هنيب فالخلا

 هربتعي ءايقت اعرو اسنرف كلم سيول ناك - : عسأتلا سيول ةلمح (-)
 جرخو ؛(خضاشيج دعأ دقو . ةيبيلصلا بورحلا ىف هداهجل ًاسيدق نويحيسمملا
 . ةروصنملا ىل نويرصملا رقبقتو .لاتق ريغب طايمد ىلع ىلوتساف رصم ىلا

 ءاتلدلا قيرط هعابتاب أطخلا نم نييرب ىد ناج هيف عقو امف سيول عقوو
 «لينلا ناضيف لبق ريغصلا رحبلا ىلا لصوف ؛ ةروصنملا ىلع هشيحب تفحزو
 - دز نأ لوا نافل نمت مقب ذاكو +رمالا لوأ رضتتاو

 ء«بوب أ نيدلا مجن ملاصلا رصم ناطلس تام تقولا كلذ فو . سرب ةدايقب

 .ودعلا ءاقل نع اونيجبال ىتح دنجلا نع هتافو ريخ ردلا ةرجش هجوز تفخأف

 ىلا دالبلا نع تهفادو ؛ ركب رايد ناكو دهعلا ىلو هاش ناروت تعدتساو

 اددع هاش ناروت لقن دقو . نيييلصلا براحو روم الا مامز مستو داع نأ

 ' لوطسأالا ىئرم نع ديعب ناكم ىلا لاما روبظ بع ةككفملا نفسلا نم
 نيثالثو نيثنثا لع كلذب ىلوتساو « نفسلا ءازجأ تبكر ثيح « ىسنرفلا

 . ةروصنملا ف سيول شيج ىلا رئاخذلاو نو لوصو عنمو ةيسنرف ةنيفس

 ىاعو ةرهاقلا ىلا مدقتي نأ سيول عطتسي مل .:روكسراف ةعقوم

 . طايمد وحن اليل رقبقتلا ىلا رطضاف ؛ ىجلا هيف تشفتو عوجلا مالآ هشيج
 . م ١5١ ةنس هشيج ىلعو هيلع اوضق ثيح روكسراف ىتح نوبلسملا هدراطف

 دعي الا مرسأ كفي لو ؛ ءالبنلا نم ريثكو وه رسأف ىجلاب سيول ضرمو
 . هشيج نم ةيقاسلا ةيقبلا عم ءاكع ىلا شيول علقأ مث . ةريبك ةيد اوعفد نأ

 ادم اة اذكهو

 ةيدلصلا بورحلا جيان (

 ةديعب راثآ اهل ناكو . ةريثك دئاوفب ابروأ لع ةيبلصلا رحل | تداع

 مغرلا ىلع ؛ ةيبلعلاو ةيداصتقالاو ةيسايسلاو ةيعامتجالا اهاوحأ ىف ىدملا



 سامو

 تداعو حاورالاو لاومالا نم ارك نلتملاو نيحيسملا تفك نأ نم
 ةسدقملا نكامثالاب ظافتحالا اوعيطتسي مل نيذلا نييبيلصلا ىلع لشفلاب

 نع اورحي ؟ ٠ قرشلا ىف اهوسسأ ىتلا ةينيتاللا تارامالاب الو نيطسلفب
 . رصم ىلع ءاليتسالا

 ىلإ ىدأ امم ء فارشأالا ةطلس فاعضإ ىلع بورحلا هذه تدعاس دقو

 طوقس ترخأ اك . ملود ديحوتل ليبسلا ديبمتو كولملا ةطاس ةيوقت
 . نيماسملا ىديأ ىف ةذيطنطسقلا

 ةراجتلاو ةعانصلا ةبقرت ىف ريبك رثأ قرشلاب نييحيسملا لاص”ال ناكو

 نيطسلفىلإ نييحيسملانم جاجحلا لقنت ةيقدنبلاو ةونج نفس تناكف .ابدوأف

 ةينيصلا ىاوأالاو ةيلمقلو ل تاجوسنملا نم سئافنلاب ةلمخ دوعتو
 عرف ,غابص الاو تويزلاو ةيرطعلا حتاورلاو ديجاجسلاو ريقاقعلاو

 . تاعانصلا هذه نوداقي نوييرو الا

 بتكلانم ًاريثك اولقنف ,برعلامولعنم ًاريثك نوييبلصلا سبتق اكل ذك
 نأ مولعلا كلتب نييبرواألا ماهتها نم غلبو « ةيقيرغالا نع ةمجرمملا ةيبرعلا

 . شع ىلأثلا نرقلا ىف ةيقرشلا تاغللا ملعتل ةسردم سيرايب | وأشنأ

 « ةيفارغجلا مولعلا ىف نييبروألا مدقت ىلع ةيبيلصلا تالجلا تدعاس دقو
 بح مهسوفن ىف تراثأ اك مهناهذأ وشحت تناك ىلا تافارخلا مهنع اوذبنف
 ءاجرأ فاط ىذلا ةاهنهد هاو ولوي وكرام ةلاحرلا مهفرهظف ؛عالطتسالا
 ىلع مهعججث امم « تاريخ نم قرشلا دالب ىفام ابروأ لهأل فصوو « ايسآ
 « ةيرحبلا ةلصوبلا لاعتسا برعلا نع ابروأ تذخأ دقو . تالحرلاب مايقلا
 نجلا ىوأم هنأ نودقتعي اوناكنأ دعب طيحلا اوقرتخي نأ اهوحالم عاطتساف
 . اكيرمأ اوفشك اك حلاصلا ءاجرلا نأ ز قي رط نع دنطا لإ واضوف
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 . نانويلا دالبو ناتسكرتلاو ىرغصلا أب اسأ ره نوبلحجب كيلاملا ناك

 . كولم مهارتشا ءضيب ءاقرأ لصألا ىف مهناأل ءاقرألا مسا ًاضيأ مبلع قلطيو

 نوطوحيو اهلع نودمتعي ًاشويج مهنم اوذختيل ةنباحلا قرش قم نييونآلا

 . برعلاو نييرصملا ىم ةيلهألا شويجلا نود اهب مهسفنأ

 مددع غلب ىتح قيقرلا ءارش نم رثك أ نم لوأ ىنويألا نيدلا محن ناكو

 سانلا ىكتشا نيح ةضورلا ةريزج ىف تانكشلا مل ىبو , ًافلأرشع ىنثا
 . لينلا كيلامم وأ ةيرحبلا كيلاملا مسا مهلع قلطأف ١ مهنم

 كرثلا نم اورثك أ نيذلا نييسابعلا ءافلخلل ثدح ا« نويبويألا ظعتي مو

 . لبق نم ةيسابعلا ةلودلا باصأ ام مهتلود باصأف ؛ ةلودلا بصانم مهودلقو

 ةيرحبلا كيلاملا ١

 ماعمك د 03 و هالقك 1

 ةروصنملا ةعقوم ىف نييبيلضلا ىلع هاش ناروت ناطلسلل رصنلا مث نأ دعب

 ما مل هتلماعم ءوسب كيلاملا بضغأ ؛ م .١١5 ةنس ةريبشلا

 . مهلع ةنا ل ردلا ةرجث اولوو هوقو هيلع مآ :«ردلا ةرجث هيأ جوذ

 ةلودلا تلاز هاش ناروت لتقبو . نيياسملا مأ تيلو ةأرما لوأ ىهو

 ٠ ةيرحسلا كيلاملا ةلود تماقو رصم ىف ةيوبأللا

 ربك أ نايرتلا كب نيدلا زع عم تقفتا شرعلا ردلا ةرجش تلتعا املو
 نم برقتت تذخأ مث ءدالسبلا نوئش ةراداب هيلا تدهعو ؛ كيلاملا ءامعز

 ليمتسنل نيلهآلا نع بئارضلا تففخ بترلا مهحنمو ةلودلا بابرأ

 نأب ةداعلا رجت ملذإ « اك سانلا هركدقف كلذ نم غرلا لعو . مهمولق



 هس ا ماي دع

 رصانلا اوعيابو اهتعاط نع ةيروس لهأ جرفت . نيبلسملا مح ءاسنلا لي

 , كبيأ نيدلا رعب ردلا ةرجش تجوزتف ء بلح بحاص ىنويالا فسوي
 قوي الا رصانلا راسو . دالبلا ىلع اطلس حيصاف : محلا نع هل تلزنو
 لمعرصتلا هل مالو . همزهو كيبأ هبراخل ءرصم وحن مدقت مث . قشمد ىلإ

 ةريمأب جاوزلا ىلع مزعو ءداوقلا نم هنوسفانب اوناك نم صلختللا ىلع كيب
 هتلتقو هلايتغا لع ترماتف . ردلا ةرجش دقح كلذ راثأف ءلصوملا نم

 .اهنلتقف ىراو+لا ضعب ابيلع طلسو ءهنبا هل مقتئاف . ( مالكها ) هدمه ةنس

 نم ةرشع ةيداحلا ىف ناكو كبيأ نب نيدلارون مهلع ءارمألا ىلو

 مجه تقولا كلذ فو . د فعلا فيم هلق اعلا ماقف . هربع

 رصم ىلإ لصو ايلف . هللب مصعتسملا ةفيلخلا لتقو دادغب ىلع ىراتتلا وكالوه
 رطق اوماقأو نيدلا رون اوعلخو داوقلاو ءابلعلا عمتجا , ةبكنلا هذه ربخ

 . نيس نع ناك تاراغ دصل

 .(م ١316 زهور ه هه <57 ) رص نيدلا فيس

 ىلع ءاليتسالا اولواح . دادفب ىف ةيسابعلا ةفالخلا لوخملا لازأ نأ دعب
 ,عوضخملاو ميلستلا هيلا تورم لإ كومو رك الق لويرألا ماشلاو رصم

 «ترلاج نيع» ةعقوم هعابت ووك الوه مزه ريبك شيجسأر ىلعرطق جرخف
 اا لا وعلا نو هيشل مث ء ماو. ةنس ( نيطسلف ىف )

 ضعب انينثتسا اذإ « ماشلا ىف ةدايسلا بحاص ىرصملا ناطلسلا مبصأ كلذبو

 . نييبيلصلا ىدبأ ىف لازتال تناك ىتلا ندملا

 داوق دحأ «سربيب ه ريمألا ىلإ راصتنالا اذه ىفولضفلا عجربو

 كلت ىف هنالب نسح ىلع هل ةأفاكم بلح ةيالو ناطلسلا هدعو دقو . كيلاملا

 انف ء سربيب قنح راثأ امم اهيلع هريغ ىلوو هدعوب ربي ل هنكلو « بورحلا
 .رهأظلا كلملاب بقلتو هدعب كللملا ىلوتو ءرصم ىلإ هقيرط ىف وهو هلتقو هيلع



 سس آم دس

 (م 1566-1570 وه 568-75) سرببب رهاظلا

 هاش ناروت نملك اهتحض بهذ ىتلا تارماؤملا ىف ريبكماضسرييبل ناك
 ةطاحاو كيلاملا ءارمأ نم هيئوانم دض هشرع ةيوقت لع معدقو.زطقو كببأو

 ىبابعلا تيبلا ءارمأ دحأ رضحأف . مارتحالاو ةبيحلا نم جايسب هتكلم
 طاتحا دقو . ىالسالا ملاعلا ركرم رصم تدغف , ةرهاقلا ىف ةفيلخ هماقأو

 . ةطاسلا نم ًائيش ةفيلخلا كلذ لعجب لف هسفنل سرب

 نيب نييييلصلا عم ةيلاوتملا بورهلا نم هيف عقو اه سربيب رصع زاتمبو
 اذاي حتفو . ابلقاعم مدهو فروسرأ ىلع ىلوتسا دقف . م 1507101571 ىتتس
 براحو « تارم ةدع ةينيمرأ دالب ىلع راغأ كلذك . م 1؟<+ ةنس ةيكاطناو

 ىللعىلوتسا اك . ةركنم ةميره مهمزهو م 1١7 ةنس ىركصلا اسآ قف لوتلا

 ىلا ةبونلا دالب ىف ابونج رصم دودح دمو « نعلا دالب ادعام برعلا 5 ةريزج

 . ةيزجلا مهيلع ضرفو ةيقيرفإ ىلرغ لامش عضخأو ؛ هلبق ناطلس هغلبي ملدح

 هب رهتشا امو . ةلداعلا نيناوقلا نم هنسس امب نيلهالا ةبحم سربيي بسك دقو
 «نوصحلا ملصأو عرتلا رفخل . دالبلا نوئش ةيقرت ىلع لمعلاو ةمكسملا نم

 ليخ بترو « رهاظلا دجسم فورعملا هدجتسم ديشو ةينيدلا دهاعلا سسأو

 قشمد نم رابخاأللا لصت' تناك ىتح نماللا بابتتسا ىلع كلذ دعاسف ؛ديربلا

 ةنطلسلاب هتافو لبق سرس دهعو . ةعاس نيتس زواجتتال ةدم ىف ةرهاقلا ىلا

 . كيلاملا ءارمأ ريكأ نووالق ةنبا هجوزو « ديعسلا هنبا ىلا

 )م ١95٠١0 ب ١؟الواو ه همك )78”  نووالق نيردلا فيس

 لضف ال هنا نودقتعي اوناك دقف . كيلاملا دنع افولأم ةثارولا ماظن نكي مل

 سدن ىف قذحلاوهعابتألا ةرثكو ةييرحلا ةرامملاب الارخألا ىلع دحأل

 ديعسلا هعلخ دعب رصم شرع نووالق ىقترا اذا بجعنال كلذل . تارماؤألا

 ةرم ماشلا دالب لوغملا دده ىتح رمالا هل رقتسي دكي مل هنا الا . سربيب نبا

 .م1؟8 ةنس صمح نم برقلاب مهب عقوأ نأ دعب نووالق اهنع مهدرف ؛ ةيناث



 مو

 رشنب ىنع دقف .ءاخرو رسي دهع نووالق دهع ناكو -: ةراجتلا جاور

 مهسفنأ ىلع ةنين امطلا مل لفكت راجتلل تازاوج أشنأو ؛ ةيرصملا ةراجتلا

 0 دقعو « اهريغو دنهلاو ماشلاو رصم نيب مهرافسأ ىف مهلا ومأو

 ةيلقصو ةونجو ىليان ءارمأ عمو « ةيطئزيبلا ةيروطاربمالا عم ةيراجنلا

 .ناليسو دنهلا ءا .ارمأو نعلا مامإ عم ءارفسلا لدابت اي« ةلاتشقو

 هدجسسم هركذ داخ امو . مولعلا ون نووالق متهأ دقو #: مولعلا رشن

 ىف افورعم نكي مل لاشم ىلع ىلا ثحبال هسسأ ىذلا هافشتسمو رورشملا

 ءارقفلا نم ىطربلل ةرسأالا ابف عضو ةعستم افرغ هيف دعأ دقو . لبق نمرهم

 نيرضاحم هبف نيعو . نهب ةصاخ تارجح ءاسنلل درفأو ؛ ءاوسلا لع ءاينغالاو

 ةيكمؤا ةيبطلا تادعملا لكب هزبج ًايئايمك المعم هب اشنأو « بطلا ىف

 ءاملعو نآرقلل ًاظافح هب نيعو . رف لك ىف ةميقلا بتكلاب ةلفاح
 لافطألل ةسردم هب أشنأ م,ةعبرالا بهاذملا ف سانلا نورضاح

 . ماتيأألل أجلمو

 كيلاملا نم راثكمالاب ه.شيج ددع نووالق داز -: نييبيلصلا هدرط

 ىف جار“ الا مهكسأو (زاقوقلا دالب ىحاونب سكرشلا دالب نم) ةمك ارشلا دل!

 نيييلصلا براح مث .ةيجربلا وأ ةسكارشلا كيلاملا مهبلع قلطأف . لبجلا علق

 . ةنس سلبا رطو ةبقذاللا ىلع ىلوتساو مالا دالب 7 مهدرطو

 ليلخ فرش الا هنبا هدعب ىلوتو : مبلقاعمرخآ ءاكعىلا هقيرطىفوهو تامو

 .ماشلادالب نم نيييبلصلا درطمكلذب و. ١؟و..ةنس اهيلع ىلوتساو ءاكعرصاخ-

 (ما1140 - ١9599 ؤ هالؤغ1) -98) نووالق نب دمح رصانلا ١

 , ةئس نوعبرأو ةينام امتدم تارم ثالث رصم كلم ناطلسلا اذه ىلوت

 . ريكدشاجلا سربيب نيدلا نكرو رالس ناريمألا' مبمظعأ ناكو , ةطلسلاب



 هس | ة واس

 تارفلار مت (لوغملا معز) نازاغ ربع هدرع ىفو -: لوغملا ىلع هراضتنا

 شيجلاب قتلاو « لتاقم فلا ةئام غلب, ىلوغم شيج سأر ىلع م 15. ةنس

 دالب ضعبو قشمد لوغملا لتحاو . صمح نم برقلاب هرحدو ىرصملا
 نم برقلاب مهلع رصانلا رصتنا ام ناعرس نكلو . موي ةئام ءاهز مانثلا

 نمو .م ١س.س ةنس مأشلا ءاحنأ لك درتساو هركنم ةعزه مبمزهو قشمد

 تفقو ىّبلا ةديحولا دالبلا تناكذإ ؛اهنيطالس ةوقو رصم ةمظع لبجتت انه

 اولثو ءابروأو ايسآ راق ىف ملاعلا اوزغ نأ دعب لوغملا هجو ىف
 كولملا بطخ نأ راضتنالا اذه رثإ نم ناكو . كلاملا اوطقسأو «شورعلا
 ابابلاو ةديحلا عم دولا تاقالعب رصم تطيتراف ؛ نووالق نب دم رصانلا دو

 ةدغاتسملا هت تلطي. دنملا نوطازيفا هيلا لسرأو . نوجرأ كلمو اننترثو
 تاراغ دصل فلح ىف ةيطنزيبلا ةلودلا روطاربما هعم لخد ؟« لوغملا دض

 لامش ىلإ رصانلا دهع ىف رصم ذوفن دتماو . هدالب نع نيننامّْعلا كارتالا

 . ةرونملا ةئيدملاو ىرغصلا ايسآو ىبرعلا قازعلاو ةيقيرفإ

 أشنأف ٠ ةيلخادلا نوئشلاب ًاريبك ًاماهتها رصانلا متها كل ذك: هت احالصإ

 عا رزلاب ع 6 لينا ام ناتلطب ند ةدالبلا ا ةودبلا ماقأو قزطلا
 , ةيردنكسالاو ةوف نيب ةانق رفحو .ىضارآلا حسمو ةيشاملا ةيبرتو

 ففخ كإذك . ةراجتلا ةيقرن ىلع تدعاسو ؛ نادف فلأ ةئاملا وحن نصا

 صقنت تناك ىتلا ءارمآلا تاعاطقا ىلع ىضقو ؛ نيلهألا لهاك نع بئارضلا

 ش 1 ةموكخلا لخد 0

 ةقهاشلا روصقلا ديشف « ةرهاقلا ةنيدم ليمجت ىلع رصانلا لمع كإذك

 سرادملاو ةمخفلا دجاسملاو ( ءاضيبلا ةعلقلا وأ ) قلبالا رصقلا اهنيب نمو

 ىلع ةروصقم نونفلاب هتيانع نكتملو . تاماخلاو جيراهصلا ماقأو .ةريثكلا
 . ماشلا ندم تاهمأو ةمركملا ةكم ىلإ اهتدعت لب ءاهدجو ةرهاقلا

 كلملا هدالوأ عزانتف . مومو .ةنس رصانلا تام :رصانلا دعبرصم ةلاح



0 

 تايالولا ضعب ءارمأ زهتتاف . تاروثلا مايق ببسب ةلودلا تفعضو هدعب نم

 « ةلودلا نوئش نع مهفارصناو كلم ا ىلع مبعزانتو نيطالسلا فعض ةصرف

 . ةيرصملا ةدايسلا نم صلختلا اولواحو

 دبع ىف صخألا ىلعو , طحقلاو ءابولا نم دالبلا هب تينم ام ىلإ اذه
 ىف دالبلا باصأ دقف . ةعلقلا راوجن روهشملا دجسملا سسؤم نسح ناطلسلا

 نم ًاريثك كلهأ دوسألا توملاب فرع ديدش ءابو م ٠م: و 4١م ىتتس
 مههيعز بصتغاف ةيرحبلاكيلاملا فعضةصرفةسك ارشلاكيلاملازهتناو .ناكسلا

 . م ٠م: ةنس ةيجربلا كيلاملا ةلود سسأو مهنيطالس رخآ نم كلملا قوقرب

 ةيجربلا كيلاملا
 م اهلا -8١مل5 رو ه 5ك“ - الوك

 (ما158- لع وه 1024-١١ ) قوقرب ندلا فيس رهاظلا كلملا

 ل ةيرسلا كيلاملا طولت عا نان قاتلا ناكل بضتقا

 < م ١196 ةنس ىلإ اببف لظف ١ ماشلا ىلإ هدرطو هبراح نأ ثبلي مل ىجاح نأ

 . ةيرحبلا كيلاملا ناطلس ىلع ايئابن ىضقو ةيناثلا ةرملل مكحلا ىلوت ثيح
 راغأ ىذلا راثتلا كلم كنلروميتو رصم نيب تاقالعلا تءاس هدبع ىفو

 ناطلس عمو ماشلا لامش ءارمأ عم قوقرب دحتاف . ماشلا ددهو قارعلا ىلع

 . برخلا بوشن لبق تام هنكلو ؛راتتلا ةمواقم ىلع نييناّثعلا كارتألا

 (40:50١-مثهو هم-8-م.1) قوقرب نب حرف ناطلسلا

 ؛ قشمد اودصق مث بلح ىلع اولوتساو ماشا دالب ىلع هدبع ىف راتتلا راغأ

 ةرهاقلا ىلإ عجر نأ ثبلي مل هنأ ريغ . اهنع مهتاراغ دصل جرف ناطل.لا راسف

 ىدومح خيشااو زوريف ريمآلا ةماعزب رصم ىف تماق ىلا تاروثلا دامخال
 . ( خيش ديؤملا ناطلسلا هسفن بقلو دعب امف ًاناطلس حبصأ ىذلا )

 ؛ءالولاو عوضخلا هنم بلطي جرف ناطلسلا ىلا كنلرومين لسرأ دقو

 نأ ىلع . ةنيفلا ايادحلا هيلا لسرأو بلط ام ىلإ هتاجأ نم ادب ريم



 ل

 توم دعب كيلاملا ةزوح ىلإ ماشلا دالب تداع دقف . اليوط ملي م كلذ

 اهدرو اهعضخأف ناطلسلا ىلع كلذ دعب تجرتخو م ١4.5 ةنس كنلروميت

 هزخأ ل هر ل د ع

 داو نيك عمتك | محلا ىف قرف ؛ روصنملاب بقلملا علا دبع

 صقن د و ا ةيناثلا ةرملل شرعلا جرف ىلوتو

 . ثلثلا ىلإ ناكسلا ددع

 (م 1415-1451 و 854 )1١١- ىدوممملا خيش ديؤملا ناطلسلا

 هلرقتسا امو.هتعاجشو هترادإ نسحب هباصنىلا دالبلا ىف نماللا دي ملا داعأ

 .هناطلسب فارتعالا ىلعابم ةيكرتلا تايالولا مغرأو ىرغصلا ايسمآ ازغ كلملا

 دي ملا نرخ ؛ نيلهألا نم ريثك ىلع ىضق نوعاط رصم باصأ هدبع ىفو

 ىلإ ءاهقفلاو ةاضقلاو ةفيلخلا هعشي جرخو « شيواردلا سايل سباو ؛ كلذل

 ماعطلا عزو مث , ةثاختسالا ةالص هعم نمو ديؤملا لص ثيح قوقرب حيرض

 : ايقيسومو ا رعاق ناك اي ًايقت ًاعرو ديؤملا ناكدقف ورغ الو . ءارقفلا لع

 هدجسم هراث !نمو .لاملاب مهعيجشتو علا ةبلط هتنواعم هيلع ءانثلا قحتسي امو

 دف نس ادم دحسلا اذه عضوم ناكو . ةليوز باب نم بيرقلا روهشملا

 ماقأو نجسلا اذه مده ةنطلسلا ىل ون الف « نووالق نب ىصانلا دبع ىف ذيؤملا

 . هتقرخز و هئانب ىف ديؤملا فرسأ دقو . ًادجسم هناكم

 (ما1-45١1188:وهمغ5-مع5) ىابسر فرشألا

 وطال فاعض نم ريثك ديؤملا توم دعب شرعلا لع بقاعت

 . ىابسرب ىلا كلملا ل1

 ةرركشملا اهتاراغألصربق بيدأت همهلوأ ناكو : : صرب ىلع ءالليتسالا

 يكل مئانغلاب تداع ةلمح ايلا لسرأف . ماشلا لاو بو ةيردنكسالا ص

 نويرصملا رصتتا دقو . ١ ركنملا تالما ايلا لسرأف ابف ناطلسلا عمطأ ام

 ' ثيح ءرصمىلإ هورضحأو ابكلم اورسأو « اهوطسأ لعو صربق شويج ىلع



 وما

 « هدالب ىلع رصم ةدايس فرتعا نأ دعب رائيد فلأ ةئاملم هسفن ىدتفأ

 .رانيد فلأ نورشع اهرادقم ةيونس ةيزج عفدب دهعتو

 ةدج اهتايتو كم لف رم ذرفت داغ هفآيأ قو حب داطلا ةزاحت راكتخا
 نماحل نكت مل ةيراجت ةناكم 2 تأوبتف 2 نيحلا كلذ قرشلا ةراجيت 57

 دنهللا ةراجت اهراكتحال كلذو , امتورن دايدزا ىف رثألا ربك أ كلذل ناكو لبق

 (ماؤ55 ا١ةةكو هوا - م/8) ىايتياق ناطاسلا

 مهنم دحاولا ناك ءا ءاقعض ا ماا عما ةلس ىابسرب توم دعب 0

 ء(ماوةمسلكل) نفخ يمال ىلوت نأ ىلإ هتيلون بقع 3 نأ ثيلال

 لبق مهطبرت تناكو ٠ نيينامعلا كارتالاو رصم نيب عاذنلا أدّبا هدهع ىفو

 مهتف نيح ةره هاقلا نييزسب نيخأ نوف ناطلس لانيإ نإ ىتح ةدوملا تاقالع كلذ

 . م١ عمم ةنس ةينيطنطسقلا ةنيدم ن وينامنعلا

 حوتفلا تعسقا ام دنع ًايجيردت لوزت ةقالعلا كلت تأدب دقو
 م برحلا نأ "لإ . نيتلودلا حلاصم تمدطصاو ىرغصلا ايسآ ىف ةيناهثملا

 ناطاسلا ىخأ مج ريمالاب هئافتحال , ىابتياق ناطلسسلا دهع ىف الإ امهنيب بشنت

 لمحت لوغملا نم ةيدنه ةثعب هضارتعالو ؛« شرعلا هعزاني ناكو ديزياب

 . ماشلا دالبب اهرورم دنع ىنامثعلا ناطلسلا ديزياب ىلا اياده

 ةلذأ ىلع راغأو مم ةنس كيلاملا لع برحلا ديزاب نلعأ اذهل

 رطضاو ابهنع كارتآلا ىابتياق دصف . ( ىرغصلا ايسآ ىف ) سوسرطو

 .نيتلودلا نيب مالسلا داع كلذبو . ١491 ةنس حلصلا دقع ىلإ ديزياب

 .ديدج نم ايادهلا امهئيب تلدوبتو

 «رصم شرع لع نيطالسلا بقاعتف ءم ١؛45 ةنس ىابقياق تامو

 ة ىووقلا رسال لو نأ ىلإ ةلغادلا كابا راطقالاو كافل كرتكو

 . رمعلا ند نيتسلا زهان نأ كعب م ا١مءأ
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 (ماهز1-١5هء.ادهةو؟؟ )1٠١5- ىزوغلا هوصئاق ناطلسلا

 نويلاقتربلا فشك ليلقب رصم شرع ىروغلا ناطلسلا ءاقترا ىل

 1-0 م ١494 ةنس دنخلا لحاس ىلإ اولصوو .حلاصلا ءاجرلا سأر 00
 ثداحلا اذهل ناكو .ماشلاو رصمب رمت تناكنأ دعب قرشلا ةراحت ق.رط

 ىلاهاألا لهاك لاقثا ىلإ ىروغلا رطضا امم . ةيلالا ردم ةلاح يف ءىوس رثأ

 رشن دقو . كيلاملا تاثر عفد نع عنتما م . ةنيرخلارجم دسل بئارضلاب

 كلذبو . ةيمساألا اهتميق بسح اهلاعتسا نيلهأللا ىلع متحو ٠ ةفئازلا ةلمعلا

 . اعيمج نيبرصملاو كيلاملا طخس هسفن ىلع بلج

 ىلإ ةراجتلا قيرط ديعي نأ ىروغلا لواحو - : نيبلاقتربلا عم برحلا

 أشنأو . نييلاقتربلا ةبراحم لع دنحلا ءارمأ ضعب هب و ةيقدنبلا عم دح اف ري
 ةيرحبلا ويد ةعقوم ىف مزه مث الوأ نييلاقتربلا ىلع رصتنا امظع الوطسأ

 .م ةئش ) دنطأ لحاس ىلع ) هم

 نم ماقتتالل دعتسي ىروغلا فاك اهنيو -: كارتالا عم عازتلا

 ميلس ناطلسلا عمط دقف .نيينامتعلا كارت“ الا نيبو هنيي عاؤنلا ددحت «نييلاقتر بلا
 بالجتسا نيبو كيلاملا نيب لاحو . ماشلاو رصم ىلع ءاليتسالا ىف لوألا

 ملس مهتاو « مهشويج ةيذغتيف مهلع نودمتعي اوناكو .ايسآ نم ءاقرأالا

 ,(كارتاالا ودع) مجعلا هاش ىوفصلا ليعامسا عم لاصتاالاب ىررغلا ناطلسلا

 . ايكرت نم نبب راحلا نيينامثعلا ءارمأالا هئاويإ نم ناك ام كلذ ىلإ فضأ

 سأر ىلع م ٠61١ ةنسسطسغأ ربشيف ايروس وزغىلع مياس مدقأ اذهلا

 شيلا اهم زاتما ىتلا ةمخضلا عفادملا هعمو 216... هددع غلب شيج

 ىروغلا نبب و هنيب تبشنف .نيحلا كلذ ىرخ“ الا لودلا شويج ىلع ىرتلا

 ىلع ملس 00 « لتقو ىروغلا مزبف « ( بلح ىلامش ) قباد جرم ةعقوم
 اب نامط. كتلاملا لو وردا لق اخ ةرساقلالإ لضو المد ايزوض

 .م 161 ةنس ريوتك | ىف رصم شرع



 دس عود

 (ماه1-07هد5وه و5 _ة؟5؟) ىأب ناموط ناطلسلا

 ةعقوم كيلاملا نيب و هنيب تعقوو رصم ىلإ ريسلا ميلس ناطاسلا لصاو

 «سالال وأ كيلالل رصنلا ناكو . ( ةيسابعلا ةيرقب نآلا ةفورعملا ) ةيناديرلا

 اشاب نانس مهنم ؛ اريبك اددع مهنم اولتقو نيينامثعلا فوفص اومحتقا دقف

 « ةزيجلا ىلإ ىاب ناموط رفف . كيلاملا ىلع ةرئادلا تراد مث . مظع الا .ردصلا

 . م /1٠611 ةنس راني ىف ةرهاقلا ميلس لخدو

 ةبج ) نادرو ةعقوم تعقوو « لاتقلا فانئتسال ىاب ناموط دعتساو

 خياشم دحأ دنع ىفتخاو ىاب ناموط برهو كيلاملا مزهناف . ( ةبطاطخلا

 . هليوز باب دنع هقنشب ملس رمأف . نيبنامثعلا ىلا هيلسو هئاخف ءنابرعلا

 ءرصم نع كيلاملا ناطلس كلذب لاف «م ١607 ةنس ليربا ٠١ ىف كلذ ناكو

 . ةينامثع ةبالو دالبلا هذه هحشاو

 ثلاشلا لصفاا

 ىطسولا روصعلا ف ةيراجتلا رصم تاقالع

 لعج دق ابروأو ايسآو ةيقيرفإ ثالثلا تاراقلا ىقتلم ىف رصم عوقو نا

 الو قرلاو ةوزثلا نم ةميظع ةجرد تغلب كلذبو 8 ًازاتمم ًايراجت ازكرم مهل

 اهؤارمأ هفلخ ام كلذ ىلع لدي .كيلاملاو نييبويأألاو نييمطافلا دبع يف امس

 1 ةمظعلاو ةبساألا رهاظم نم هي اورهظ امو 0 راثألا نم

 3 تاللوصحلا نم ةيصخلا اهضرأ هجتتن ثناك ام ىلع رصم رصتقت لو

 نم اودافتسا ا « ةءانصلا ةيقرتي ىالسالا دهعلا ىف نويرصملا ىنع دقف

 انل ريشي اذهو . لودلا نم مريغ عم ةراجتلا اولدابتف ىارغجلا مهدالب عقوم

 . ةوهلاو ةمظعلا نم دهعلا كلذ 2 رصم هتخلب م



 ا

 ىف لمحت ىئالسالا متفلا دعب رصم ليصا# تناك و -: ةراجتلا قرط

 ؛لبالا روبظ ليع برعلا دالب ىلا لقنت ثيح مراقلا ىلا نيئمؤملا ريمأ جيلخ

 قارعلاو ماسشلا دالبو «ابرغ ةيقيرفإ لامثب رصم طبرت لفاوقلا تناكاك

 روخبلاو لفلفلاو ةفرقلاو ريرحلاب ةلمح مزلقلا ىلا لصت نفسلا تناكو . ًاقرش

 مزلقلا تلظ دقو .نهلاو ةشبحلاو دنهلا تاجتنم نم اهريغو ةلينلاو

 ثيح ىمطافلا رصنتسملا مايأ ىتح قرشلا عم ةراجتلا حاتفم ( سيوسلا )

 .ةدج هاج رمحالا رحبلا لحاس لع باذيع ىلا ةراجتلا قيرط لوحت

 جيبلخلا قيرط نع ىصقالا قرشلاو دنهلا نم ةراجتلا لقنت تناكو

 روبظ ىلع لمحت اهنمو , باذيع ىتح رمحألا رحبلاف ندع جيلخف ىسرافلا

 جلا قيرط باذيع لزت ملو . طاطسفلا ىلا لينلا ىف لقنت مث صوق ىلا لبالا

 ىف وسرتقرشلا نفس تناكف م موو ةنس ندع ابلح تلح نأ ىلا ةراجتلاو

 مث «لبالا روهظ ىلع ةرهاقلا ىلا اهنمو مزاقلا ىلا علسلا لقنت ثيح ندع
 ىف ةيردنكسالا ىلا مث ءفطعلا برق ىلا ةرهاقلا نم ديشر عرف ىف لمحت

 روبظ ىلع رجاتملا لمحت تناكو ) نووالق نب دمح رصانلا اهرفح ىتلا ةعرتلا

 : ( ةعرألا هذه فج لق لبخلا
 ببس نييبوياآلا نيطالس دهع ىف ةيجراخلا رصم ةراجت تداز دقو

 نويبويألا ناك دقف . ةيبيلصلا بورحلا مايق رثإ ىلع قرشلاب ابروأ لاصتا

 مهتضبق ىف تعقوف « ةيروس يف قلطملا ذوفنلا باعصأ كيلاملا دعب نمو

 دالب نم اهريغو ةيدنهلا دالبلاو ابروأ نيب لفاوقلا قرطو ”يناوملا عيمج

 . ةيئيط:طسقلا قيرط ادع ىصقالا قرشلا

 توريبو ةيردنكسالا نم رجاتملا نولقني ةيقدنيلاو ةونج راجت ناكو

 .ابروأ لع اهنوعزوي ثيح ايلاطيا ىلا ةئوردنكساو

 ىايسرب دهع ىف قرشلا ةراجت كيلاملا ركستحا -:ىق ةرشلا.ةراجت راكتحا

 قرشلا ةراجتل ىمرهك ندع لحم تلح ىّتلا ةدج ءانيم ىلع 0
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 ' ةدايزو اهتراجم خد ىف ربك نارفع ةيدنهلا ةراجتلا رؤرل ناكو ش

 عزوت ىلا علسلا ىلع :/ ٠١ اهرادقم ةبي رض ضرفت تناك دقف . اهتورث

 ةظهابلا ةيكرملا سوكملا كيلاملا نيطالس ضرف اي . ةيرصملا دالبلا لخاد

 علسلا ةميق سدس نر هوغو ع رصعمب ةراملا قرشلا ةراحت ىلع

 : ةيردنكسالا نم اهريدصت دنع اهتميق سدسو «. سيوسلا ىلا ةدرأولا

 نييب وي الا نيطالس نم هدعب ءاج نمو ىنوي.ألا نيدلا حالص عجش دقو
 ةيقدنبلا تايروبمج عم هَ , راجي تادهاعم اودقعف . ةراجتلا رشن ىلع كيلاملاو

 مطاومأو مثرجاتمىلع بناجألا نمراجتلا اونمأو « اسنرولفو انوريفو اذيبد

 نأب مهلا اودعم انك . ةيرصملا رايدلا ىف ةماقالا مهل ارعابأو 1 000

 . مهنيب موقت ىتلا تاعزانملا 2 لصفلا ةيرصملا يي ىف لصانق مل نوكي

 . رصم ىف ةيبنجالا تازايتمالا ةاون عاستلا اذه ناكو

 هاير ةللاطللا فدللا عنوان را وغنت ب ةزايقلا نظل
 تاثعب ةدعب !وماقف . راعساللا ىف ابكت و قرشلا ةراجت اهراكتحال اهتورث

 ىلاقتربلا زايدوملثراب فشكف ٠ ةيقيرفإ برغ قيرطنع دنهلا ىلا لوصولل
 17ةقعم 0ع 6ةبصه اماج ىدو كساف لصو م“ ٠ « م غم< ةنس حاصلا ءاجرلا س

 ةراجتلا تلودحتق . الا دالبل ىنرغلا لحاس 0

 ت وذف « ًاريك أريث هان سم ةلاعق كا ناو « قيرطلا اذه ىلإ ايروأ عم

 . اهف ةورثلا نيعم بضنو اهتراجت

 ةدايسلا عونو نييلاقتربلا ذوفن ىلع ءاضقلا ىروخلا ناطاسلا ل واح دقو
 م 105+ ةنسويد ةعقوم ىف مزه دق ىرصملا لوطسألا نأ الإ ٠ مهنم ةيرحبلا

 م نويلاقثرباا نكمتف ٠ م ١0197 ةنس نييناهثعلا دي ىف رصم تطقس م

 . مالا ىراجتلا زكرملا كلذ رصمل دعي ملو ء قرشلا ىف ممزكر. تيششت
 تنس



 و

 ٌناحاش بلا
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 ابق حلا ظن. روطتو ةيبرو“الا كلاملا ةاشن

 لوألا لصقل
 ارتلجنا

 ةعطاقم ناكس نم ىتلكلا سنجلا نم موق لقتنا ةرباغلا روصعلا ذنم

 اهومسو اهولتحاو . لل ةبجاوملا ةريزجلا ىلإ اسنرف لامشي هراؤغههرب ايناطرب
 ىلع رصيف سويلوي راغأ .م .قف 0 ةنس فو ٠ ةيلصألا مثدالب مسأب ايناطي رب

 كح تحن تلظف ٠ ةيئامورلا ةب روطاربمالا كالمأ ىلا ابمضو دالبلا كلت
 ةمورنع عافدلل اهنم مهتيءاح بحسل اورطضا ثيح م١٠ ةنسىح نامورلا
 نوسكسلا نم ةينامرج لئابق ايناطيرب ىلع راغأف : ةرربتملا لئابقلا تاراغ نم
 كوأق :اونركو ًايجيردت اهوحتفو ؛اهريغو ممواوو زيلجالاو ةدعمدق

 باغت ىتح تاعزانم يف تلظ .ضعب نع ابضعب القتسم ةدع تايالو مالا

 , ارتلجلا دالب عم ىلع ( نويرغلا نوسكسلا ) سكسو كوام

 (موءادمالا ) كلطهو طه 6هبهمغ ريبكلا درفلا ميكو لم مظعأ ناكر
 تداكو «هتيلوت لبق ارتلجنا ىلع اوراغأ دق اوناكو ) نييقرمنادلا مواق ىذلا

 بونج نم باحستالا ىلع مبمعرأ و( متزوح تحت دالبلا هذه لك لخدت

 درفلا توم دعبو . اهنم ىفرشلا ىلامشلا فصنلا الإ مدي ىف قبب لفءأ رتاج

 نويقزمتادلا مهيلع بلغت نأ ىلإ سكسو كولمو نييقرمت ادلا نيب عازنلا رمتسا
 كلملا اهيكحو . ةقرمئادلا ةكسلمت نم ًامزج ارتلجنا تحبصأو ماو ءوع ةئس

 . هتيروطاربمال ًاركىم ارتلجنا ذختا ىذلا نوصناو تونك



 مسا 0 اه ننس

 .هنانيا فعضل م ١٠مم ةنس هتافو دعب هتيب ىف رمتسي مل كلملا نأ ىلع .
 فرتعملا دراودإ شرعلا ىقتراو . درفلأ تيب ىلإ ةيناث دام

 ةيارقلا ةلصب تمب نأكو ؛(مؤ 1١55-١55 ) 8ةودمل طه 0011

 .( اسنرف لامش ىف ةعطاقم ) ةهسددصفإت مك اح ملو ىلإ
 فارشأ بختنا « ًاداو كرت نأ نود م ٠١ ةنس دراودا تام املو

 ميو ىعداف . مييلع اكله نوسكسلا ءارمأ دخأ ةاه:014 دكوراه ارتاجنا
 ناك فرتمملا دراودا كلملا نأو ارتاجنا شرعل تراولا هنأ ايدنمرون قود

 ئدمؤونلا متتفلا ( ١١

 لمحي نأب هدعوو ءابابلا ىلإ عازألا اذه رمأ ىدنمرونلا ملو عفر
 . دالبلا هذه ممتف ىلع هذوفنب هدعاس اذإ هفارشإ تحت ةيزيلجنالا ةسينكلا

 5 كإذب هدعو دف

 مرهو ارتلجينا هب ازغ اشيج اذه دعأف , ارتلجنا شرعل يلو ةيقحأب ابابلا ىتفاف
 ميلو ذخلاو : هلتقو مم اكلك ةئس 15 سجين سره ةكرعم ُْق دلوراه

 . هتكلممل ًارقم ارتلجنا , افلا » ٠

 :مال.4مل ١٠١ متافلا ميو

 ديطوت ىف ةدشلا ةسايس ميلو عبتا سس : فارشالا عم هتسايس (1)

 عاطقألا ماظن ناكو 3 اهفالتخا ىلع بعشلا تاقرط نيب نمالا رشن و 7

 هيلعدلخدأ اههيويع ماصأو ريلو همظنف ؛ ىدنمرونلاجتتفلا لبق ارتلجتا ف اداش
 ةعضاخلا ايدئمرو ةعطاقم قود وهو كلذ دف ؤرغ الو . تاحالصاللا نم

 . اسنرف ىف كولملا ةطلس فاعضإ نم عاطقألا ماظن هرج ام « ىسنرفلا جانلل
 جالا نوكي ةيوق ةيزك م ةموكح سيسأت ىلا همه بلو هجو كلذل

 عذقناو ؛تاعاطقالا كا مظن و«ىنطولا فيدرلا ماظن ىقبأف .ةريبك ةطلس اهنف
 . ال ىقيقحلا كلاملا هسفن ربتعاو ( تادروللا ) فارشاألا دب نم ضراللا
 صخأم ىنطعأو .نييدنمروزلا ةئافلا نم ) تانورانلا ( ءارمألا ىلع ابعزوو
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 ا

 ةوقلا ند نوكي ال ىتح تامطاقم ةدع ىف ًاريعيم ضراألا نم مهنم الك

 ىلا تاعطاقملا ةدعاقلا هذه نم ىنثتسا هنأ الإ . كلملا ةأوانم نم مينكم ام

 . دالبلا هذه ىلاهأ تايدعت دصل لاغلا دالبو ةدئاتكسا دودح ىلع

 ةيعاطقإ ةنأ اهتحاسم ىف قوفت ةريبك ةيعاطقإ هسفنل ملو قبأ دقو

 ءزج لك ىلع ةضورفملا ةبيرضلا رادقم نيعو ٠ ضرالا حسم مث . ىرخأ

 5ا:915: كليلل ًابودنم نيعف « جاتلل ةرشابملا ةيعبتلا أدبم ملو نس كلذك. اهنم
 اذه ناكف . دنجلا ةدايقو 1 الا تاساج ةسائرو بئارضلا ضرف هتنبم

 1 مقأ م١1 ةنسس ىفو . هيعشو كلملا نيب ةطساو بودنملا

 ميقتاع ىلع اوذخأو . كلبلل ءالولا نيم مهتاقيط فالتخا ىلع ضراألا

 ديسلا دض ةدعاسملا هذه تناكولو ىح . برحلا تقو ىف هيدعاسممب مايقلا

 . هسفن ىعاطقالا

 ماظن ىلع ةريثك تارييغت ملو لخدأ :ةسينكلا عم هتسايس (ت)

 ناك ىلا ةينيدلا بصانملا بناجالا نم مهريغو نييدئمرونلا دِلَقَف , ةسينكملا

 ةقالعلا دطو كلذلو . ةفقاسأللل ًاسيئر ايلاطيإ نعو ٠ مهدحو زيلجنالا ابلغشي

 ابايلا كراب دقق ؛ًايعيبط مالا اذه ناكو . ةمور ةسينكو ارتلجنا ةسينك نب

 نأ ىلع . ةسدقملا هتبار تحن ىدنمروزلا متتفلا متو ءارتلجبنا ىلع ملو هج

 ةلسارمب ةفقاسأللل ممسي مل 1 ارتلجتا نوثش ىف لخدتلاب ابابلل حمسي مل ملو

 ىف رظنلل ةفتاسالا فارشأ تحت ةصاخ ماع اشنأو « هتقفاوم نودابابلا

 . نددلا لاجر ةنك احم املا لعجو « ةينيدلا نوُدشلا

 ملظع"الا دبعلاو نوج كلملا (م)
 دبع ىفف . مبك المأو مذوفن ىلع اوظفاحت نأ حافلا ميلو ءافلخ عاطتتسا

 ىلإ دتماو «ىناطيربلا جاتلا ذوفن داز ( موومه - ١١66 ) ىناشلا ىرنه

 ضعبلاو ةثارولا قيرط نع اهضعب هيلا لآ ىتلا اسنرف تاعطاقم نم ريثك

 .جاوزلا قيرط نع رخآلا



 مسن ا! ننس

 36 ١مه) دسالا بلقب روهشملا دراشتر هنبا هفلخىناثلا ىرنه تاه الو

 ناكو ء(ما1؟11-5)84١9) 1مطه نوج هوخأ هدهب ىلوت مث (م1
 طخسأو هيخأ نبا رثرآ لثق دقف , ردغلاو ملظلا ىلإ لايم فرصتلا ءىس
 ىلوةساف « اسنرف ىف كالمأ ةنا .امح نع هزجي طخسلا اذه ىف دازو . هتيعر

 .مالدك هنس 8 نيمو «ءوجنأ 0 ىلع من ءرر4.٠ ةنس ايدنمرو ىلع ابكلم

 عبارلا زتوأ لإ مضناف ٠ اسنرف ىف هك المأ دادرتسا للع نوج لمع دقو
 دقو ٠ ابابلا كلذ, بضغأف ءآعم ةيوبابلاو اسنرف ودع 040 197 (قامرجلا )
 ةنيدم برق 8هسونصو نفوب ةعقوم ىف اسنرف كلم سطسغأ بيليف همزه

 مارضإ ُْ اوركفو بعشلا ةماعو فارشالا هنم ءاتساف . م1814 ةنس لئلا

 نييعت ىلع ابايلاو نوج نب فااللا نم ناك ام كلذىلع مدعأسو «ةروثلاران

 ًارارق ابابلارادصا ىلإ ىدأ ىذلا فالخلا كلذ « ارتلجنا ةفقاسأ سيئر
 اسنرف كلم هضيرحتو ةسنكلا ةمحر نم ابلك ةيزيلجتالا ةكلمملا نامرح

 عباتك ارتلجتا مي نأ لبقواب بلل عوضخلا ىلإ نوجرطضاف .ارتاججلا 0

 . ءالولا نيم هل مسقأ نأ دعب هل

 بسعشلا ءايتسا يف داز دق اذه لك - : ةدومد 0م مظعأ الا ديعلا

 ءايتسالا اذه غلب دقو . ةلذو راعزم ابايلل ةيعبتلاف ام سحأ ىذلا ىزيلجتالا

 اوبغرأو ممريغو ندن 0 نيدلا لاجرو فارشأللا راثف ءم ١م ةنس هدأ

 فارشالاو كلملا نب هنأ ةياشع وهو ٠ مظعالا دهعلا من :م ىلع كلملا

 فارشالا قوةح 00 مم ض ضر , ةدام نيتسو ثالث ىلع لمتشي

 دح عضوو ٠ كلملا ةطاس دض بعضلا ةماع مث م صاخ هجوب ةسيئكلاو

 : هدراوم مأ نمو . هنافرصت يوسسورهنا| ايدعتل

 طع 7ههخأ مظعالا س اجلا ةّقفاوم ريغ نم بئارض ضرفتال ١

 ةمالا ةياقرأ ىلو اللا ةوطخلا ربتعيو ءدبعلا اذه طورش مم اذهو) نوريصعتل

 .( ةلودلا دراوم ىلع



 حب 39 ورم دس

 , مازتلالا ءارمأ ىلع كلملل ىتلا ةيمازتلالا قوقملا ديدحت ب ؟

 هتكاحن بحي لب ؛ ةرشابم كلملا مأب صخش ىأ سبح زو ال - م
 ةراداللا ظنت نأ بحيو . هئارظن نم ةفلؤم ةمكحم مامأ هيلع ضبقلا درجمب

 ب 8 ةرم نم رثك أ ةدحاو ةمبرج ىلع صخش احب الف ٠ ةيئاضقلا

 هذه نوكت نأ ىلع ؛ مئارجلا عاونأ نم عون لك نع ةمارغلا رادقم ديدحت

 ةيئاضقلا بصانملا دنسي نأ كاءللر وحي الو . ةميرجلا عون عم ةبسانتم رداقملا

 . ارتلجنا نوناق نولبحي نمل الو بناجأللل

 لخدتي ال نأو ؛ ةرح ةبزيلجنالا ةسينكلا ممبصت نأب كلما دهعتي

 رايك نم ًاصخش نرشعو ةسمخو ندنل ةدمع نم ةنجل فاؤت م

 ىلع كلملا ماغرإو دهعلا اذه طورش ذيفنت ةبقارم اءلإ لكوي فارشألا

 : اهنع داح اذإ هصوصأ مارثحا

 هتكلو م امم ةلس ةيلوإ ١6 ى دبعلا اذه نوج كلملا قظعأ دقو

 4 هيلع برحلا فارشألا ناعأف ١ 4 طبتر نأ ىأو هيغل م ناعرس

 الإ اهنم صاختت مل ةمزأ ىف كلذب ارتلجنا تعقوو , اسنرف كلمب اوناعتساو

 . م١181 ةنس نوج تومي

 ةيناملربلا ةموكحلا ,دب (ع)

 تعشلا كارتشا اديمرإظ دقق: ةنانلا مضنلا يف ممالا قرعأ ارتاجنا دعت

 ًاسلجم نودقمي كولملا ناكف . ىدنمرونلا حتفلا لبق دالبلا هذه ىف كلملا عم

 سانئتسالل 11/15هسهم *القعلا سلج ىعسي ةفقاسالاو فارشالا راك نم

 ساجلا اذهقبأ ارتلجنا شرع حئافلا بلو قترا الو . ةماهلا رومالا ىف مهسأر

 1 ىضارأالا باحصأ عسب نم فاؤب ناكو . مثعألا سلا ماوسو هلاح ىلع

 . نيدلا لاجرو فارشالا نم كالملا رايك ىوس عقاولا ىف هرضحب نكي لو



 اع وعاش

 نم هروضح ميفلكي ناك امل ساجلا اذه روضحي اومتي. لف كالملا راغص امأ

 . ةيسايسلا رومألاب مهمامها مدعلو تاقفنلا

 صنت ىذلا « مظظعألا ذبعلا ١ رودص دعب سلجملا اذه ةطلس تداز دقو '

 . اهضرفل ىماسأ طرش بئارضلا ىلع سلجملا ةقفاوم نأ ىلع هداوم ىدحإ

 أدع مظعالا ديعلا رقأ (ماعمم لكك ثلاثلا ىرنه ىلوت الو

 ةيلاعلا بصانملا دنسأ مث ؛ بئارضلا ضرف ىف هتطلس دييقتب صاخلا طرشلا

 ترفتنم ىد نوميس ةماعزب فارشالا ماقف . باجالا ضعب ىلإ

 در وفسك | ىف داقعتالا سلجملا ةوعد ىلع ه ومغرأو : ةزررمم 0ع 1طمصغ 1 هدأ

 ىف تاره ثالث هداقعنا نوكي نأ ررق سلجملا دقعنا ايلف . م ١؟هن ةنس

 اذإ ًاحيحص داقعنالا ءاذه نوكي نأو « ( ناملربلا ىمسي حبضأو ) ةنسلا

 نم ًاوضع رشع ةسمخ رايتخا ًاضيأ ررق © .ًاوضع رشع انثا هرضح

 هنيب ةطساو نوكيو هلامعأ بقارب كلملا سلجم مهنم فلؤي فارشالا

 : نالريلا نيبو

 ثبل ام هنكلو . دروفسك | سلجم تارارقل نعذي نأ ىلع كلملا مسقأو

 نوميس رادأف , رسأو كلملا اف مزه ةيلهأ برح تماقف « هنيمب ىف ثنح نأ

 . كلملا مسأب دالبلا نودش تروفتنم ىد

 ع ١6 ةنس نالر

 .ةردألا "انور ةففاشالاو نا رفا هللا اهدو ناكرلا ن ريم
 تارازقب اكليستلا "لع ةنمغ ابك ةفالا نأ لع كلنا” نعزي نآن ةازأ

 لك نع نيسراف ناملربلا ىلإ اولسرب نأب. ميلاقألا ماكح فلكف « دروفسكا

 لواآلل ناملربلا ىف بعشلا باون كرتشاف . ةنيدم لك نع نيوضعو ةعطاقم

 عيمج ا ناكو . ندلا لاجرو فارشالا رابك عم ةاواسملا ةدعاق ىلع ةرم

 . ةدحاو ةعاق ىف نوساحب



 من 9# ة هه مدلل

 . تقولا كلذ ىف ارتاجنا ىف مثاعدلا تباث نكي مل ىنامربلا ماظنلا نأ ريغ

 دالب ىف ةروثلا تماقو «فارشألا نم هراصنأو نوميس نيب عاذنلا عقو دقف

 همزهو نوميسب راحو راوثلا ىلإ ) دبعلاىلو ( دراودإ مطناو . 5«!1808 لاغلا

 . طبلممم هذ 17/ةاعق زأيو ريمأ ارتلمبا دبع ىلو بقلب حيبصأ مش نمو . هلتقو

 تارارق ىغلاو , هتطلس ثلاثلا ىرنه كلما درتسا نومنس لتشو

 ىذلا مظعألا ديعلاب ديقتلاب دعو هنكلو ظ فارشالا هل عضخو دروفسك

 . ًاراتخم ًاعئاط همارتحا ىلع نيهلا مسقأ

 دراودإ هفلخ م 1 ةئس ثلاثلا ىرته تام الو : لوألا دراودإ

 .ارتلجنا خيب رات يثروصعلا مأ نم هدبعربتعيو ؟؛ ( م 310 ) لواالا

 ودمي نأو هابأ ضراع ىذلا ناملربلا ةطلس ىلع ىضقي نأ هعسو ىف ناك دقف

 نم ةليسو هذخني و هبنيعتسي نأىأرلا دادسو ةمكحلا نم ىأر هنكلو .هرثأ
 (م1750) نوميس ناملب قسن ىلع ًاالر عمج م10« هةنسؤف . كلا لئاسو

 . اذه ميبصأ دقو . لالا ىلإ برقي اليثمت بعشلا ليث ثيح نم هقوفي لب

 . ةلبقملا تاناملربلل اجذومن ماظنلا

 دعوو . بعشلل تحنم ىلا قوقحلا لكدراودإ رقأ ما ىو/ ةنس ىفو

 تبثف ؛نالربلا ةقفاوم ”الإ ةسنم بلطي وأ ةبيرض ىبحي ال نأب ديدج نم

 <” يةيوكملا لف ف ازفالا ف ةندن تقنزو نالوا 1( شاقل

 تدعاس ( م ؛ماب  ؛م1+ ز ثلاثلا دراودإ ءاج امو : ثلاثلا دراودإ
 , مأع ةثاملا بورح دراودإ لغش دقف . ناملربلا ةطلس ومن ىلع لاوحأالا

 قافنالل ةمزاللا لاومأالا ىلع ةففاوملل هيلا هتجاحل ناملربلا دّمع ىلإ رطضاو

 ساحب ؛ نيسلجم ةئيه ىلع هدبغ ىف نالربلا عمتجاو . بوزحلا كلت لع
 ساجب مْ 5 نيدلا لاجرو تانورابلا لثعو هدوم هأ آ.م205 تادروألا

 . بعشلا بأوز مضيرو آ101156 01 5 مومعلا



 حيا 0 --

 اهجئاتنو نبتدرولا برح (؛)

 م ١ مه 5 ١ هم

 نيتريبك نيترسأ نيب ارتلجتا ىف ةيلهأ بورح تبشن م 4١هم ةنس ىف
 ةدرولا امهالوأ تذخحلا دقو . المرا كرويو [.ة2 وو رتسكنال امه

 قاطأ مث نمو . اهل ًاراعش ءاضيبلا ةدرولا ةيناثلا تذضتا م ال ةراش ءارملا

 ىلإ بورحلا هذه بابسأ أ عجرتو . «نيتدرولا برح ١ بورحلا هذه ىلع
 هشويج مارهنارثأ ىلع ( رتسكتال ةرسأ نم ) سداسلا ىرنه كاملا فعض
 . م1887 ةنس اسنرف يلودج ىف ابك المأ ارتاجنا تدقف دقف . اسنرف ىف

 :نيذاسلا ضراه نأ كلذ. لإ كفتطأ :. ناوقلا ف“ فيلا رش قولو
 . هيلع بق نييعت ىرورضلا نم حبصأو . هلقع ىف للخم بيصأ

 « سداسلا ىرنه دعب جاتلاب ءارمأالا قحأ كروي قود دراشتر ناكو

 مناع مو ؛ شرعلا ىف عمط كلذ هل مت الو . كلا ىلع امق نيعي نأب بل اطف

 تبيرغرم هكلملا نأ ريغ . هتافو دعب دراشتر هفلخ نأ ىف هسفن ىرنه كلملا

 نم ( م 4١ه ةنس دولوملا ) ريغصلا اهنبا نامركل تبضغ لص الا ةيسنرفلا

 هنبا ماقف . هتلتقو دراشتر تبراحو ارتلجنا لامش ىف اح تنفخ ؛ نشرعلا

 رتسكنال ةرسأ راصنأ ىلع رصتناو ؛هيبأ قحب كسمتو كروي قود دراودا

 نم داليلا مكحو . عب ؛ عيارلا دراودإ مسأب اكلم ةسفن نلعأو ملكا هد

 اهدامتا نم نكمت 0 هدبع ىف تماق دقو . م +١8 ىلا ١65١ ةنس
 . رتسكنال تيب ءارمأ نم ريثك و ىه تيرغرم نم صلختلاو

 ناكو .سماخلا دراودا مسأب ريغصلا هنبا هفلخ عبارلا دراودإ تام املو

 هسفن نلعأو شرعلايف اذه عمطف 0101ه هوان: رتسسولج قود همع ةياصو تحت
 ردويت ىرنه ةماعزب راثو هيلع بعشلا طخسف ؛ثلاثلا دراشتر مساب اكلم



 مس ”أ/

 نيذلا رتسكتال ةريمأ نم قب نم ربك أ ناكو , « 80ص دنمشتر قود ه
 . ةنحاطلا بورحلا كلت ةيحض مبمظعم بهذ

 كلذو . 80و:؛هداط ثروزو ةعقوم ىف دراشتر ىلع ىرثه رصتنا دقو

 .تيع"و .ةيردويتلا ةرساآلا سسؤم ( عباسلا) ردو. ىرنه ىلإ كلما لقتنا

 . 0962 1000: «٠ ردويت نوأ » هدج ىلإ ةسسن ةيردويت

 | نيتدرولا بر> جنات

 لتق دقف . ارئاجنا ىف كواملا ةطلس ةداي ز بو رحلا هذه جاتن نم ناك

 كولملا دحي مل كلذبو . رخآلا ضعبلا كالمأ تردوص !؟ . تانورابلا ضعب
 ةضراعملا ةيئالربلا ةوقلا مث تانورابلا ناك ذإ ؛ مبهجو ىف فقي نم

 رثأ نم ناكف . مظعالا دهعلا ىلع لرصحلا ىف لضفلا مهل ناكو ؛ مهتطلاسل

 ملو ؛ ناملربلا ةطلسب اوديقتب ملف . اقلطم اكح ردويت كولم كح نأ كلذ
 ىضوفلا مس دق ىزيلجنالا بعنشلا نأ كلذ ىلع ىلع مهدعاسو . ًاردان الإ هودقعي

 لاف 0008 رختو لامعالا ليطعت نم هرجتامو تاروثلا مات ءوس كردأو
 امامها دسب م , ةيلاملا هلاوحأ نيسحت ىلإ فرصناو ءودهلاو ةنيكسلا ىلإ

 ةيسايسلا رومألاب



 مل اء

 قالا لصفلا

 ةتيوق زف

 مقاولا ءوجلا ناك دَقف . م14 دس ثنادرف ميديقت بقع أسنرف خيرات اس

 00 2 نأ ارش ديفح علصالا لراش بيصن نم تورلاو نيرلا ىنرغ

 ناك نيذلا فار ألا دب ىف ةدع تاع ءاطقا ىلا مسق دقو . دعبل أم « انتو ١

 ةطلس كلبلل نكي ملو . احنا دقعو دوقنلا كصو برحلا نالعإ قح مل

 ةصاخلا هتيعاطق] ىلع الإ مبللا ةيلعف

 راغأ نيح رشاعلا نرقلا رخاوأ ىلإ اسنرف ىف ةيكلملا ةرق ددجت عجريو

 سراب تنوك 6 ودوأ ١ مثدص دقق ٠ سيرأب ةعحطاقم لع نو.دنمرونلا

 رخآ اولزع نأ دعب مهملع اكلم فارشأالا هالوو هرمأ رهتشاف « م موو ةنس

 ٠ ناملرش دافحأ نم كالم

 اكلم وذوأ رم نم 8ةسنعط (022عأ تباك ويه بختتا موا ةئدس ىو 1

 نايلروأو سي راب كلذ ىف امب راوللاو موسلا ىرهن نيب ةعقاولا دالبلالك لع

 ضعب هل اومدقو ةعاطاا نم ءىشب تاعاطقالا ءارمأ هل فرتعاو ؛ هداءدم

 فريمألك ناك نيحرىلع ةتباث ةيلامالو متاد شيج كولملل نكي ملو . تامدخلا

 فارش الا ذوفن نوخاكي تباك ةرسأ كولم ذخأ دقو . كلملاب هيشأ هتيعاطقإ

 ورق ةثالث كلذ ىلع اولظو ٠ مثدي ىف ةطاسلا عمج ىلع نولمعيو لئاسولا لكب

 جاتلا ذوفن ةيوقت ىلع اولمع نيذلا كولملا رهشأ نمو . ىمأالا مهل مت نأ ىلإ

 ططتاتو» ىاتعاتقأالك ( سطسغأ ( يناثلا بيليش ىسرفلا

 سطسغأ بيلبف دبع ىف ةيكلملا وم بابسأ (1)
 ماك

 شاعنإو اسنرف ديحوت ىلا ليبسلا تدبم ىتلا لماوعلا مثأ نم

 ( ارتلجنا) ةديدجلا مهتكلمم نوئشب ايدنمرون تاقود لاغشنا ةيكلملا
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 مدس |, د

 1رتلجينا ىلا ايدتمرون فارشأ نم ريثك لقتنا دقف . سطسغأ بيليف دهع
 . اسنرف نوئشب مهمامها لقف اباهأب اوجزتماو اهم اونطوتساو

 نيلجنالا هركو ارتلجنا كلم نوج فعض ةصرف سطسغأ بيليف زهتناو

 هعابتأ نم اعبان هرايتعاب هلامعأ ىلع هتبساحل هتلكحم مامأ روضحلا هيلطف ؛ هل

 ةكالما بيليف رداص . روضحلا نوج ضفر املو . عاطقالا ماظنل ًاقفو

 .كلذو . م ١١6 ةنس نفوب ةعقوم ىف نوج مزهو ٠ ابلعملوّدساو ةيسنرفلا

 نم رك أ كلتمب حبصأو , عاطقالا ءارمأ نم هل نيسفانملا ريك أ نم صلخت
 . ىرخاللا تاعاطقالا فارشأ لضاني نأ عاطتساف «٠ أسأرف نهرأ فصلت

 ريغ قيرط نع اسنرف ىف تاعاطقالا ءارمأ فاعضإ ىلع لاوحالا تدعاسو

 ءارمالا قبسأ اسنرف *امأ ناكدقف . ةيبيلصلا بو رحلا مايقب كلذو . رشابم

 ىلإ مهعابتأ نم ريثكو مهئناسرفب اوجرخف , ةيديلصلا تالملا دادعإ ىلإ

 . قرشلا ىف ءاقبلا رخآلا ضعبلا لضفو مبضعب تام ثيحب . نيطسلفو ماشلا

 اوبستك امهنأ مك ا د وق ألا مهيسفات م نم ريثك نم اسنرف كولم صلخت كلذو

 تقثوت م . ةيبيلصلا بورحلاب مايقلا ص فارشالا مبعيجشتب ابابلا 5
 ١ هيلع ةلمحت عب أيس أسلا سيول 0 مأ ىلع ةسنئكلاو كولملا نب تاقالعلا

 .ارتلجنا كلم نوج دض سطسغأ بيليفو ابارلا فلاحت ىلع كلذ دعاسف

 .٠ ىطسولا ةقبطلا لع مهفطع أضيأ اسنرف كولم ذوفن ىف داز امو

 جسم سطسغأ بيليف جرت . فارشألا ىلع انوع مل تناكف «راجتلاو لاهعلا

 ةيراجتلا تالاقنلا عججشو ةعبناو تايرح 5228 أريثك ح ف , هفالسأ

 هل اوضاخأت قلظوملا بنعم نيف ذ . ىطسولا ةقبطلا تيوق ىح ةيعانصلاو
 . هذوفن ةيوقت ىلع هودعاسو

 ةورثلا تدازو سطسغأ بيليف :دبع ىف جاتلا كالمأ تفعاضت ايلف

 م . ةيعاطقالا“ تامدخلا نع هب ىتغتسا ًامئاد ًاشيج روك . كلذل ًاعبت

 , هتاعاطقا نوئش ةرادال نيفظوم نعف ةرأ ادآلا ماظن حلصي نأ عاطتسا

 بيليف نمضي ىلو . كلملا مسأب ةوادالاو ةيلاملاو ةيئاضقلا لامعألاب 0



 سول

 ىلع فرشي ابئان مهيلع نيع هيلع نيفظوملا ءالؤه جورخ مدع سطسغأ
 ةطلس تيوق لئاسولا هذه-و . ةرشابم كلملا ىلإ بئارضلا ميلستو ملامعأ
 . ةريبك ةجرد ىلإ ىسنرفلا جاتلا

 اسنرف نع زيلجتالا ,الجإو كراد ناج (؟)

 مبك المأ نم ةودّقف ام دادرتسال ةصرفلا نوح. ارتلجنا كولم ناك ٠

 بيليف اسنرف مكحو ءتباكة رسأ تضرقنا ايلف .نوج كلملا دبعىف اسنرف ىف
 هتيقحأ ارتاجنا كلم كلاثلا دراودإ ىعدا ؛ ؟77ةاهزو اولاف ةرسأ نم سداسلا

 نوعرشملا .ىفأو . اسفرف كلم عبارلا بيليف تخأ نبا هنال ؛ اسفرف شرعب
 , شرعلا ءاقترا ءاسنلا ةيرذإ حيبي ال ميدقلا ةجئرفلا نوناق نأب نويسنرفلا

 هللا برع اكتر رق ورع ارتلجناو اسن رف نبب كلذ ببسب تعقوف

 .( ماوسم 5 معم) « ماع

 0:هور ىبيركسح ةعقوم امهأ ةريثك عقاو» يفزيليالا رصتنا دقو
 هيلاك ىلع اولوتساو م )مهد ةنس موزؤورو ةييتاوب ةعقومو م )مود ةنس

 هذخأ ام اودرتسا نأ اوثبل ام نييسن رفلا نأ ىلع . ايناتيك او طهاغهدد وتاوبو

 بونجلا ىف« ودروب هالا مالو ةنس ىف مهل قبب م ىتح زيلجتالا

 ٠ . لامشلا ىف « هلاك د و
 ةباصإ رثإ 056 تابارطضا ىف ان رف تعقو م 114 ةنس يفو

 رم ناكو . ةطلسلا ىلع ءا مالا سفانتؤ نونجلاب سداسلا لراش ابكلم

 هذه |نرقاجا كلم سياخلا رنه نيتافاء ايدك نيمأ هارمالا هال وفن ىوقأ
 ىف رصتناو . اسفرف لامش ىلع راغأو . ايدنغرب ريمأ عم فلاحتو . ةصرفلا
 ة:هرتهو ىورت ةدهاعم اسنرف هلع تنقع ةوتسعمات"أ ر ركيجأ ةعقوم

 نأ ىلع ؛اسئرف كلم ىلع امبق ارتلجنا كلم مبصأ اهاضتقمبو « م 16م٠ ةنس
 . (اسنرف كلم هنبأ) نيرثاك ةريمالاب جيوذأب نأو ؛ هدعب نم. شرعلا ىلع هفلخ

 :نونت ادلى رنه مص ف ءاسث رفكل» هب قحلو مو ؛؟ةنس ىف ارتلجنا كلم تامو



 دس م[! بس

 قود همعهيلع ةياصولاب ب ماقف -الفط ناكو  اسنرف ىلع اكلم ارتاجنا كلم نبا

 ةوق ل1: (مهنوااه,) كرف دبع لو عباشلا لزاش نكي مو: دروفدب.:

 , اكلم هسفن ناعيو زياجالا ةاوا عيطتسي ثيكل ةعاجشلاو ةميزعلا

 « راوللا رمت ىتح اسنرف ىلامشىف مهذوفن رشن نم زيلجيالا نكمت دقو

 . ةيبونجلا تاعطاقملا حاتفم , نايلروأ اورصاحو بونجلا وحن اومدقتو

 هيف دقف ىنذلا تقولا قو :  لووه ط؛نهمم كك راد ناج روبظ

 قرش ىف نيروللا ن:ةيفير ةأتق ت روظ راصتنالا ىف لمأ لك نويسنرفلا

 2 كراد ناج ٍيمسلا )2 اسنرف

 تاودصأ تعمس اهنا تمعزو .

 ىلإ مامضنالاب اهسداثت نيسيدقلا

 داتا باب نارتراو: نيل
 ىلع متيس هنأو ,زيلجنالا ةيراحيو

 : نايل روأ نعراصحلا عفر اهدب

 دبع ىلو نفودلا » لراش جيوتتو

 سمر ةسيئك ىف اكلم ءاسأرف

 جوتي ناك ثيح اسنرف لامش )

 : ا ابكولم

 0 باب همأم 000 لراش .ةلباقم ص 0 نا مرد

 0 مازه كلذ دعب 00 0 . نايلروأ نع م 0 وزيلجنالا اومؤبف

 . اهرحس مهيف رثأ ةرحاس كراد ناج نأ اونظ ىتح

 ىلإ ةدوعلا ىلع تمزعو . سعر ف عباسلا لراش كراد ناج تجوت دقو

 عيمج نم زيلجنالا درط رتب ىتح شيجلا ىف ءاقبلاب اهيلع لأ كلملا نأ الول ءاهتيرق



 ا

 مو 5: ةيدنغرب ةقرف دب ىف ةريسأ تعقو « لامشثلا ىف لئاقت ىه اهنبو . دالبلا

 ."اًضغبلاو ةهاركلا اهنورمضيو امنودسح اوناكذإنويسنرفلاداوقلا امصلخم

 لاجر نم ساجب اج مام 2 اهوك اخ :زيلجنالا مه "الح ىلا نويدنغربلا اهبلسو

 ناور ىف 00 ًاقرح مادعالاب اه اع 0 :رحسلاو داحلالا ةمهتبا ندلا

 ىسنرفلا بعشلا اهربتعا دف , اهتايح نم غلبأ | موم ناكو . م11 ةئس

 اوراثف .ةيوق دنا ىف اهتمعي ىلا حورلا تلظ دقو . ةل وطبلاو ةحضتلا رمر

 مايضناب ةوق اوداز دقو ايسال « اسنرف نم مودرط ىتج زيلجنالا لاتق ىلع

 زيلجنالا ءالج متو . برحلا ىنس رخاوأ ىف مهلا ايدنغرب قود بيطلا بيلي

 .« هيلاك ١ ىوس مهديب قبي مو« م ١؛ه» ةنس اسلرف نع

 ماوم# 45 رشع ىداحلا ل 9

 , اسنرف ديحوتو جاتلا ةيوقت ىلإ هماهتها لك ر شع ىداحلا سيول هجو

 , ةعورشملا ريغو ةعورشملا لئاسولا عيمجم ءارمأالا ذوفن فاعضاب كلذو

 هتسايس ىب كلذلو , , حلل حلصيال ءاهدلا فرعي ال نم نأ  هأدبم ناكف

 . هضارغأ ىلإ لوصولل دئاكملا رييدتو سئاسدلاو ردغلا ىلع

 مد هزت ىلإ وتطل قو اريك ذيع هنا مضو في يرق دوا اذ
 نوكلتل ىطسولا ةقبطلا هيلا برق اك « نييدنلتكساو نييرسيوسو نييلاطيإ

 ش ش ظ .ءارمآلا ةمواقم ىلع هل ًانؤع

 هاا للا سيول لبق اسنرف كولم مسق دقو
 . مهل ًاصالخإ 1 0 مهنم ًاداقتعا ؛ كلاملا تيبلانم 1 رمالا نيب

 .ىرخأالا تاءاطقالا فارشأ نم جاتلا ةطلس ىلع ًارطخدشأ اوناك مهنأ الإ

 هع تازايتما ىلع 00 طارلعوا ؛ كاليلل ًادادنأ أ مهسفنأ ارريتعا دقف

 . «ماعلا طلاصلا فلحت ه فرع افلح اونوكو « مهلالقتسا مل نمضت

 ايدنغرب قرد لراش ًاذوفت مهمظعأو 5 ءادعأ رك نه ناكو



 هك ع نص

 قودو ( سيول ىخأ ) 8همم»' ىرن قود لراشو ( سيول تخأ واذ )
 مهراخ : راهصالاو براقالا نم مثريغو ( سيول تنب جوز )' نايلر وأ

 دحاولد عم قفتي ناكف . قيرفتلا ةسايس ىلإ دمعف ؛ حلفي ملف 000

 . مهتاعاطقإ نم رك لع لوتنا مث. ميفلا# لح ىف حجب ىّتح دارفنا ىلع

 لراش ىوس ءايوقألا ءارمالا نم سيول مامأ قبب لك رسل لزاع

 كحل اري مارك ىلإ كتل فاقاةلا نينار دع وردوا

 لمعي روسجلا لراش ناكو . موسلا رهن ضوح نم ءزجنو « لج امف ةدنلوهو

 ىسنرفلا جاتلا .ةدايس نم صلختلا ىلع لمغي ناك مك « هكلالمأ ديحوت ىلع
 . نيروللاو سازل الا ىلع هدب عضوف « ايدنغرب ةعطاقم ىف ايسالو

 فيسلا دحب ال , لراش ةسايس قافخإ ىلع رشع ىداحلا سيول لمعف

 كالتما ىلإ نوءلطتي اوناكن يذلا نيي رسي وسلا ضرخل ؛لاملاو سئاسدلاب لب

 سازلالا لهأض رح اك ,لاملاب مدعاسو . لراش ةبرا ىلع سازلألا دالب

 لراش ىلع نويرسي وسلا رصتنا نأ كلذ رثإ نم ناكو . ةروثلا ىلع نروللاو

 . ىملات ةئيدم راصح ىلع وهو م ١119 ةنس هولتقو

 ابجاوز ىف سيول ىعسف ؛ ىرام هتنبا ريغ ثراو لراشل نكي ىلو

 ىلرغ ) ايدنغرب ةيقود هك المأ ىلا سيول مضف : ىواسفلا نايلمسكم ريماألاب

 . م ٠؟8؟ ةنس اوترأ ةعطاقمو ( نوءاسلا رهن

 « ًابيرقت اسنرف تاعطاقد لك دحو نأ دعب م ؟عمس ةنس سيول تامو

 ةنس نماثلا لراش هبا اهمضف « ةلقتسملا ةيناطرب ةعطاقم ريغ اهنم قبب ملو

 عيسوت لبع تلمعو , ةدحتم ةيوق ةلود اسنرف تحبصأ كلذبو . ما مه

 . ثيدحلا اهضرات أدب انه نمو ؛ اهدالب سراخ ايك المأ



- 

 ثلاثلا لصلفلا

 اننايسسمأ

 ىنرعلا متفلا 0 ١

 ناف ؛ ازلح امنيأ بارخلا نورشني لادنولاو طوقلاك نوءلسملا نكي م

 برعلا أشنأ دقف . هنء ماصأو مهمكح نم لدعأ طق دبششت مل سادنألا دالب

 نويبروآلا هيف طبخت رصع ىف لدعلاو ماظنلا لاثم تناك ةموكح ةبطرق ىف

 ش . ىضوفلاو لهجلا تابلظ يف

 دقف . داليلا كلل ديدج رصع دس سادنالا دالبل برعلا معتق ناكو

 نمآلا اورشنف . طوقلا ٍلظ نم هنم نوي اوناك ام ابلهأ نع اوعفر

 ةيندم اوماقأو « بادألاو مولعلا اورشنو ء بئارضلا ىف سانلا نيب اوواسو

 . دالبلا كلت ءاجرأ ىف نورق ةينامث عشي اهرون لظ ةرهاز

 دوملاو نويحيملا عتمتف . ةينيدلا مهتيرح نيله“الل نوءلسملا كرت دقو

 نيملسملا ع صاخ عونب دوهلا بحرو . عاستلا نم ريبك  طسقب

 ةير مف برعلا حمس دقو . دابطضالا نم مهم لزن امم مايا ممذاقنال

 ٠ باكو . ةقبطلا هذه تطشنف ؛ طوقلا اهنم مبمرح ىتلا ةراجتلاو ةيكللملا

 بادآلا ىف مهنم ريثك غبن اك « ةعارزلاو ةراجتلا مدقت ىف ريبك رثأ اهطاشنل

 . بطلا لع ةصاخمو مولعلاو

 اوناكو . ديبعلاو ضرأللا ققر ةلاح نيسحت ىلع ىنرعل | معتفلا دعاس دقو

 نيذلا فارشالا ةدايس نم قيقرلا صلخت دقف . نيلهألا نم متع ءاللا داوس

 تاآف . ةيلبجلا ميلاق الا ىلا رخآلا ضعبلا رفو بورالا ىف 0

 ارك و ةلييعلا َ رخ . حتفلا مك برعلا ىلإ نيرافلاو نيلوتقملا ضرأ

 ؛ جارخلا مهيلع وضرفو .حوتفلاب مهلاغشنال عرازلا نم اهيلع نا ضرآلا

 حمسي ملف فارشأالا نم دالبلا ىف ىقب نم امأ , نيحالفلا ةلاح تنسحتف



 ها[ "دس

 كلذب و ٠ ةيسايسلاو ةيندملا مهقوقح نم قيقرلا ةقبط نامرحب مْ برعلا ظ
 تالا أوسأ ىف تناك نأ دعب لبق نم انه نكست مل قوةح ةقبطلا هذه تعتمت

 مكحلاب سلدن الا دالب ف بعشلا ةماع بحر اذإ بحي الف . ةقافلاو لذلا

 . مالسأالا مهنم ريثك قنتعاو ىمالسالا

 اليازباو دي د رف رصع (9)

 لاب نين نيتك ظوقلاهازرما أحل نئلذناالا دال ىو قراط خا
 ميلاقأ ) دالبلا هذه نم ىنرغلا ىلامشلا ءزجلا ىف ةيلبجلا تاهجلا ىلا ةسينكللا

 برعلا فرصنا دقو . ( 4و:نرنوو شيروتسا ةيلامشلا لابجلاو ةيقيلجو نويل

 بنج يف ةكوش تلظ اهنأ الا ؛ اهيمهأ مدعو اهتروعول تاهجلا هذه ممتف نع
 مهتملك ملاقأالا هذه لهأ دحو دقف , سلدنأالا دالب يف ةيمالسالا ةلودلا

 ملو . رخآ ىلإ نيح نم نيملسملا نومجابم اوءدبو مهنيب نم ءامعز مهيلع اوماقأو

 دالب ىف ةيمالسأالا ةلودلا تناك نيح رطخلا تاذب ,الٌوه تايجه نكن

 نيح فئثاوطلا كوام دهع ىف الإ هرطخ رهظي ملو . ةكساهتم ةيوق سلدنأ الا

 . ةلصفنم كلام تحبصأو ةلودلا دقع طرفنا

 62 انهما رك ازاء[ ا وزنرك و :لاينقلا وسيما امنا ةقو

 ا . طمم6دوول لاقتريلاو 1 نوجتّراو جو16 ةلاتشقو

 ىف ةيمالسالا' ةلودلا مجا#مت نورق ةعبرأ تاليودلا هذه تلظو

 اهملع اوضق ىتح انفال نينايصم وفرفلا :١ تدقب اق لورا ا

 ىلإ سادنالا دالبب ةيمالسالا ةلودلا طوةس رخؤي مو. م 1155 ةنس ًايئاهن

 قه اهما نرعأ نيب ناك امو فءضلا نم هيلع تناكام مغر  تقولا كلذ

 ٠ ةيقيرفإ نا م نيدحوملاب مث نيطب ارملاب اهتن 0 الإ  ماسقنالا

 . ابسفن ىلع د و ةيحيسملا تارامأالا داحتا مدع كلذ ىلإ فضأ

 ة9بتروكف 2 رشع ىداحلا نرقلا ىف ةيحيسملا تارامالا ةوق تداز دقو



 سا م11/ اح

 م. ما .وه ةتسسلدنالا دالب نم ىبرغلا ءجلا ىف ةلقتسم ةكلمم ثويلاقتر بلا
 سنوفلا اهكلم عاطتسا كلذبو . م١٠ .ةنس اهلا نويل مامضناب .ةلاتشق توفت

 طغض دتشا مح . م ٠١84 ةنس ةلطيلط ىلع ىلوتسي نأ 41:ةمهه 171 سداسلا

 مايق رثإ ىلع رشع ىناثلا نرقلا لئاوأ ذنم نيملسملا ىلع ةيحبسملا تارامالا

 نيملسملا ةبراح ىلع نييحيسملا ايابلا عيجشتو « 0 َ ةيبيلصلا توردلا

 هبشآ نيبراحم ا نابهرلا نم اقرف اينابسأ ىف نويحيسملا أشن أف . مودجو ّىأ

 عسروت هيفا تارامالا نم ةرامإ لك تأدتباو , ماهشلا ىف نايهرلا قرف

 م٠114 ةنس اينولاطق ىلع نوجرأ تلوتشاف . برعلا باسح ىلع ابكالمأ

 ىف ةلاتشق.كولم لغوت مث . اينادرسو ةيلقص ىقريزج ابك المأ ىلا تمضو

 ىتح نيلسملا نوبراحت اولاز امو « سلدنألا ىف ةيمالسالا ةلودلا بلق

 . ةطانرغ ةرامإ ىف نوءلسملا شكلاو , م ++ ةئس مهدي ىف ةبطرق تطقس

 (ةلاتشق كلم ةنبا) البازباب ( نوجرأ ةكلمم دهع ىلو ) ذتني درف جاوزا ناكو

 نيتاه كلم امهلا لآ املف . نابسالا ةيلك ديحوت ىف ريبك رثأ م ١ ع+ ةنس
 .م 141/6 ةنس ةدحاو ةكلمم اتراصو ناتكلمملا ناتاه تدحتا نيتكلمملا

 سأل نع نيل احل 3

 ىحر ترادف ؛ةطان رغ ةرامإ نم نيبلسملا درط بع البازباو دنذيدرف مزع

 نأك (م ١489-1445 ) تاونس رشع نابسالاو برعلا نيب بورحلا

 . مبسفنأ ىلع ةطانرغ ءارمأ ماسقنال كلذو « نابساللا فيلح ابف رصنلا

 ما491 ةنس ةرامألا هذه ملست ىلإ رمحالا ىب كولمرخآ هللا دبعوب م

 . ملستلا طورش نابسالا عم دقعو ؛.رهشأ ةعبس نابسألا اهرصاح نأ دعب

 ؛ مهئيدو محلا ومأو مهسفنأ ىلع نيدلسملا انمؤي نأب البازياو دنتيدرف دهعتف

 . ةيقيرفا ىلا هللا دبع وبأ لحرو . فاقواللاو دجاسملا ءاقباب ادهعت ا؟

 سادنالا دالب ىف نيللسملا كح ىبتنا كلذبو



 اه ]مدل

 اودبطضاؤ .دهعلا اوُثكَن نأ اوثبلام نابسالا نأ ىلع -: شيتفتلا ىاحم

 . قرحأو لتق مهنم عنتمأ كر دوا مهيد كرت ىلع مومغرأو نيملسملا

 فيان 3 نانا شيتمت لا ا تفرع 7 55 اينايسا 2 تفلأتو

 9 ترسفن 8 : قاليلا عيت يكمل ودا باذعلا ءودس دوولاو نييلسملا

 ,ةديدع الامجأ اينامسأ مدقت رخأ ام. أهمف ةيلعتملا تا ىطلا قرأو اعاني

 50 ارق راو هييمورعلا ناك آ وح ىلع اولمع نأ نابسالا بصعت نم غلبو

 تناك نأ دعب ةالتلا كلت ىف: ليلا داس + ىمضال اكس قماو عكلا
 نك م ةدب دجلا اناسأ ةمصاع دب ردم نإ ىح 0 نويبروألا هب ىدتم ًآرانم

 ةيطرق ةيتكم تناك نأ دعب ؛ ىداليملا رشع نماثلا نرقلا ىف ةماع ةيتكم اهل

 . ماعلا تابتكم ربك أ نم برعلا دبع ىف

 4 ةثيدحلا اينأم ءسأ حييرأت مدي م | 14 ةيدك ربتعلو 3-3 : نع فشك

 (0طملوغهمطف» 0هانسطاتق سبملوك فوتسرخ اهف فشك ل ةنسلا ىهو

 ايابسا مامأ ثحافف . اليزاو داليدرف عيجشت لضفب اكيرمأ قيرط

 ارتاجنا اهتعزان ىتح .راحبلا ةديس تراصو ةراجتلا نيدايمو ةورثلا زونك

 رطل ا تفعل ضدذلل ا رقع ىمفاستلا نرقلا لقوا: ةةايسا هذه
 .. م ١همه ةنس ( ادامرألا ) ريبكلا



 مسا 818 نسم

 واسلم ءايلا

 بتروباملا كاوتألا
 مهلود مايقو مم اشن )١(

 هايج«: يقتات قرع كليف نت< نوبل لا كررت لذلا
 ناتسكا رقلا تاهجىلإ ىلصألا مهنطوم نع اولحرو . نيصلا دالب نم ةيلامشلا

 هلل ٠ هجو نم أورف ثيح ؛ ىداليملا رشع كثلاثلا نرقلا ىلإ اماولظو

 كارتالا لصاوو .ايسآ برغو طساوأ ىلع ناخ زيكتج ةداقب اوراغأ نذلا

 اورمتساف ؛ ناملس مبميعز قرغ ثيح تارفلا رهن ىلا اولصو ىّتَح مريس

 :.«يرعصلا اسأ ةالملإ زله :قح ةلرتظرأو هنبأ ةماعزب مهريس ىف

 نيش: ةرقنأ نم برقلاب اًودجو دالللا كلت ق عريس دانثأ قو

 ىلع ( ةقجالسلا ك.رتآلا نم ناكو ) فيعضلا شيجال اورصتتاف « نالتتقي

 هذه لضفب ةقجالسلل رصنلا مت دقو . ( لوغملا نم ناكو ) ىوقلا شيجلا

 روش قفا ةبج ًاضرأ ةفج السلا ناطاس نيدلا ءالع ميحنف «( ةدعاسملا

 ةأفاكم ةسور نم برقلاب ةطنزيبلا ةلودلا دودح ىلع ( قوناطلس )

 انهض ىلا ةونلا ضرألا هذه تناكف . هتءورمو هتمابش لع لرفطرأل

 . ةناهثعلا ةلودلا

 براغ «نامع هنبا ةماعزلا ىلوت م ؟مهم ةنس لرفطرأ ىفوت الو

 ةنيدمل ةرواجيلا عالقلا ىلع ىلوتساو نددلا ءالع لبق نم نييطنزيللا

 لوغملا راغأ موس. ةنس ىو ٠ ءارمألا ةبترم ىلإ نيدلا ءالع هاقرف . ةسورب

 رثع ىلإ هتلود تأوحجتو نددلا ءالع لتقو ةقجالسلا ةلود ىلع ةيناث

 بستتتي هبلإو , تارام الا قاب تلقتسا مهتراماب ناهثع لقتساو ؛ تاراما

 ىلامشلا فرطلا ىف عقت نامّْثع ةرامإ تناك الو . نويناهثملا كارث'الا



 هس ل

 قم ناكف : ةظاولا ةؤذلا ئطارأ رواج تحصأ ىرهعلا انس نو قرفلا

 ا دببلا نيبو مهنيب بورحلا موقت نأ ل

 ةلودلا نم برعلا عطتقا فيك لبق ايي دقل .: ةيطنزيبلا ةلودلا ةلاح

 ضعب و ةيقيرفإ لامثورصمو نيطسلفو ماشلا) ابك المأ نم ًاريثك ةيطنزيبلا

 ايسآ دالب مظعم ىلع ةقجالسلا ىلوتسا فيكو ( طسوتملا كضن لا رخل روج

 تردي ىتخ اهتورث نيعم بوضنو ةلودلا هذه فعض ىلإ ىدأ امم ئرغصلا

 اذكو نييناهثعلا كارتالاو راتتلاو رجلا تاراغ اهدالب نع دصت نأ نع

 لامش ىف اهل تاليود تنوك ىبلا ( راغلبلاو برصلا ) ةيبلقصلا لئابقلا تاج

 0 . ةيطنزيبلا ةلودلا باسح ىلع ناقليلا ةريزج هبش

 شرعلا ىلع عزانتلا بسب ةيلخادلا نئفلا راسقتلا كلذ ىلا فضأ

 ترخأتو اهيلإ بارخلا قرطتف ؛ دالبلا نع ةرجابملا لع نب ريثكللا لمح امم

 نييطفزيبلاماسقناو ةينيدلا تاعزانملا مايق ىلإ اذه . ةعارزلاو ةعانصلاو ةراجتلا

 ديحوتو هتدايسب فارتعالاو ابابلا ىلإ برقتلا مبضعب ىأر دقف . بهاذم

 (ةيكل وثاكلا) ةيبرغلاو ةينيطنطسقلا ىف ( ةيسك ذوثرالا ) ةبقرشلا نفتسينكتلا

 برغلا ىحيسم ةدعاسم اونمضيو ابابلا ءاضر كلذب اويسكي ىل ف ورى ف

 قيقحت ىلع ةرطابآلا لمعف .م ريغو نييناهملا كلارتآلا نم مهئادعأ دض مل
 نأ ىلع . ةقراطبلا نم مهفلاخ نم اولزعو مهلود ىلع ةظفاحم ةسايسلا هذه

 بلغت رثأ نم ناكو . ةينيطتطسقلا ةسينك لالقتساب كسمت رخآلا قيرفلا

 نأ م عمو ةنس ةمور ةسينك.ىلإ ةينيطنطسقلا ةسينك مضو لوألا قيرفلا

 نأب مبضعب حرص ىتح هتسامح تفعضو ةينيطنطسقلا ىف ماعلا ىأرلا راث

 . ةمور ىف ابابلا جات نم ريخ ةينيطنطسقلا ىف ىتامعلا ناطلسلا ةمامع

 ىذلا مظعلا ءابولا كلذ راغتنا ًاءوس ةيطنزيبلا ةلودلا ةلاح داز امو

 (م 140 ةنس أدو)نرق 'اهز ابروأ ىفرشتنا ىذلاو ؛دوسألاتوملاب» فرعي
 ةيطنزيبلا ةلودلا دالب يف ءابولا اذهرطخ دتشا دقو ..اهناكس فصنو ىنفأو



 ف

 هرطخ لاصئتسإو هتموامل ةيحصلا ريبادتلا ذاضاب اهتموكح ماها مدعل

 عيطتست ثيح دالبلا دعت ملو . ةينيدلاو ةيسايسلا نافلاب اهاغتشا ببسب

 .ةلودلا كالمأ نع عافدلل دنجلا نم فكي أَم عمجب نأ

 ةوشرلاب مدبع زاتما 6 «تقولا كلذ ىف نيطنزيبلا نيب داسفلارشتنأ دقو

 نم هابأ نبالاو هيخاآل خالا لتق ادغ ىتح .ردغلاو ةنايخلاو سئاسدلاو

 لاو>ألا هذه تناكو . نييطئزيبلا ةرطابأ رصق خيرات تخطا ىتلا مثارجلا

 ةطنزيبلا ةلودلا ةلازال نوينامثعلا دا اهذخا ةحناس ةصرف ةئيسلا

 يضاقنأ ىلع مهتلود ني وكتو

 ةيقرشلا ةيامو رلا ةلودلا كالمأ 1 نييناهعلا ,اليتسا (0)

 ةنيدم متفي نأ ل ساو ةلودلا كلن دودح ىلع ريغي نامثع ذخأ

 ةئشانلا هتلودل ةمصاع اهذختاو ما1ملا/ ةنس ةسورب

 وذح اذه ؛ناعزأ هنبا هفلخ م 0م++ ةئس نايثع تأ مالو : ناخرأ

 ةلودلا كالمأ نم اههريغو ةيقبن ةنيدم ىلع مث ايديموقين ىلع وشما وهنأ

 دملا نم ليلقلا الإ ام نييطنزيبال قب لف «ىرغصلا ايسأ ىف ةيطنريبلا

 ضرأ لوأ تناكف « ىلوبيلاغ ة زيزج هبش نوينامثعلا متف اك . ةيلحاسلا

 . اهلع اولوتسا ةيبَرَوأ

 نيدلا ءالمع ريك "الا هيخخأ ىلإ عجريو . هتمؤكح مظنني ناخرأ ىنع دقو

 اراد هئاشنأو ءدالبلا ةرادال نوناق نس ىف لضفلا هلآ ريزو هذختا ىذلا

 (ةيراشكتالا) ىرج ىني ىنسي ىاظن شيج نروكتت ىلإ اذه . دوقنلا برضل
 اهنم لكل تادحو ىلإ هميسقتو ( ديدجلا ركسعلا اهأنعمو ) 1ةوزوةةنزوو

 ةوسكلا ًاصاع ًاماظن هنسو ءدونجلل تايئرم نييعتو أبب صاخ لجس

 نم نويناهثملا كارتألا ناكو , ةلودلا لاجرل ةيمسرلا سيالملاو ةيركسعلا

 . عفادملا مادختسا ىلإ مالا قبسأ



 م

 ةيراشكنالا ةقرف ىلإ ةئشانلا نيينامّْعلا ةلود ديطْؤت ف لضفلا عجر.و

 . ةريغلاو سامحلاو ةبركسعلا ةيردلاو ماظنلا نسح نم اهدوس ناكال

 ةيبرت نوبرب اوناكو ٠ نابشلا نييحيسملا ىرسأ نم ةقرفلا هذه نوكتت تناكو

 نأ اوثبلي ملو «ةيفيدلا ةيرحلا رمأالا ءىداب ىف مل كارت ةلاقودنو يعل
 دالب عييمج نو نايلغلا نوعمجب اوناكف ؛ ةقرفلا هذه ماظن ىلع اليدعت 0

 ام لك نع مهتودعبي مث ؛«اوسلا ىلع دوهيلاو نيملسملاو نييحيسملا نم ةلودلا

 ةينطولا ىلع نوبششيف ةينطو ةيبرت مجوبريو «ىلوأالا مهتأشنو مدبب ممركذي
 . ناطلسلا صالخالاو ىالسالا نيدلاو ةينامثعلا

 ىلع راسف« موع< ٠ ةنس ناخرأ هنأ دعل شرعلا ىلوت لوألا دأم

 ىكلو.(ابروأ ىف) ةيطنزيبلا ةلودلا دالب ىف حتفلاف عس وتلا هدجو هيبأ جبن
 ىلوتساف ؛ىرغصلا ايسآ ىف هتلود ةيوقتب أدب ضرغلا اذه قيقحت ىلإ غرفتي
 ضاقنا ىلع تماق ىتلا رشعلا تارامالا نم ًاعب رأ هك المأ ىلا م اك رقنأ لع

 . ةقجالسلا ةلود

 مظعمو «هبلف حتففاب روأرطش هشه هجو لقالقلاونتفلا دانه كمأ نأ دعلو

 ةطنزيبلا ندملا م تناكو مام ةنس هن ردأ لع ىلوتسامث , «لييا مورلا» دالب

 انيووأ قرش ىف تأشن كلذبو . هتلودل ارقم اهذختاو ةينيطتطسقلا دعب

 ةيمالسا ةلود اهبرغ ىف ناك اك« نين امْعلا كا رتالا ةلود ىه ةيمالسا ةلود

 1 . سلدن الا دالب ىف ىرخأ

 اناره 8 نيت رببلا ةلودلا دالبب نويناهثعلا طاحأ ةنردأ طوقسبو
 ابروأ لود نع لزعمب اهولعج 6م .ابك المأ _رم ةيقابلا ةيقيلا اوددهو

 برصلا :نم ةبلاقصلا لود عم هجول اهجو اوحبصأ نأ نيح ىلع ؛ ةيحيسملا
 ذاع ىقلسالا ظنا اذه «رز ةلادصلا شوج قنوت: ناو نانلبلاو
 لتقو م)مم ةنس ةّوصابق ةعقؤم ىف رصتتاف . اهيلع تبلخت دق دارم ةعاجش



 ل لا سس

 دارم ضرفو نيبناهنعلا ىلإ راخلبلاو برصلا دالب تعضخف . برصلا كلم
 لا ف

 . ةلئاق ةزعط دأرم نعطو ةيبلقصلا دونجلا را مدقت ةعقوملا هذه دعبو

 ىأ ( مردل ) بقلي ناك س: م 1401 - ٠م لوأالا ديزب
 نايبصلا نم ديزباب رثك أ دقو . لاتقلا ىف هنعاجشو هتكرح ةغرسل ةقعاصلا

 بصانملل نوبختتي أوحبصأ مث , مهنس ةثادح ذنمرصقلا يف مهب ري ناك نيذلا
 تفف 2 هدبع ىف ةلودلا ةعقر تعستاو . ةريكلا ةيرادالاو هي ركسعلا

 ,كارتالارطخ ىلإ نويبر وأ الا هبنت همايأيفو , ةروملا ةريزج هبشو كينالس
 ( رجلا كلم ) دنمسجس ةدايقب ةيلاقصلاو رجلا نم نويحيسملا عمتجاف

 اراضتلا مولع دي زباب رصتتاف ؛ كارتالا دض ةينيد برح مايقأل صم

 دالب نم ةيقابلا ةيقبلا ىلع ىلوتساو ؛ م مو ةئس سيل وبوقين دنع امات

 راصح ىف عرشو ءرجملا ةكلم وزغي أدب اك . اينامورو ايراغلبو ايبرص
 ايسآ برغ ىلع مجراغاو كناروميت ةماعزب راتتلا روبظ الول ةيذيطنطسقلا

 ةرقنأ دنع كنل روميت ةاقالم ىلإ ديزياب رطضاف ؛ىرغصلا ايسأ ىلإ موصوو

 صفق ىف عضوو ديزأب رسأو ؛راتتلا فيلح رصنلا ناكف «م ١4.9 ةنس

 . رهشأ ةينامث رسآلا ىف ىقب نأ دعب ًاغو ًادك تاف ءديدح نم

 أ لقتما نقف هن علا هل ودلا ةلاح ىف 'ىم رثأ ةمزهلا هذه ناكو

 0 ار اقر هيوسلا تافنلا 6 ب قلل اذا مهتارامأب ةقجالسلا

 بلغت نأ ىلإ كلذ ىلع لاحلا تلظو . كاملا ىلع عزانتلاب ديزياب ءانبأ

 ىلع لمعلا ىف هنكح ةدم ىضقف ؛( م 1؛١5 - )©)١4 لوآلا دمع ناطاسلا
 ,تاطلسلا و ةوقلا نمادنلم تناك اهل اهفاعأو ةلرذبلا يعي
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 مسا 7*7” ل سس

 ليثونامع ضرح هيكح أديم ىو م ١م ل ام نانتثلا دارم

 شرعب ةبلاطملا لع ديزباب ءانبأ دحأ قطصم ريمألا ةيطئرببلا ةلودلا روطا ربمأ

 ىف ةينامثعلا تايالولا ضعب ىلع ىلوتساو دارم هجو ىف ؤطصم ماقف هيبأ

 نم ماقتنالا ىلع مزع مل . هلتقو' هيلعرصتتا دأرم نآريغ ظ ناقلبلا ةريزج هيش

 تابارطضالاو نتفلا مايق نأ ىلع . ةدم ةينيطنطسقلا ةنيدمرصاخ نييطنزننلا

 راصحلا عفر ىلا هرطضا هيلع هتوخإ دحأ جورخ ببسب ىرغصلا ايسآ ىف

 . . نافلا دامخإو هيخأ لاتقل غرفتلل

 اينايلأو ةنسوبلا دالب لهأو برصلاو نييراغلبلا ةيلك تقفتا دقو

 ًاشيج اوعمجل « رجلا مبيلا مضناو « نيينامثعلا لانق ىلع ( اينامور ) قالفألاو
 ناقلبلا لامج اوزاتجاو « قنورتولر ىداننوه ىعدن. ىرجب دئاق ةدايقب ًانيشك

 افلأ نيرشع مهنم اولتقو دارغلب ةنيدم دنع كارتآلا اومزهو م ١8 ع؟ ةنس

 . مدناق اورسأو

 ةةيلسلا تورط لإ ةوعنلا هيف دروب هوم انوزأ قا ماتو
 ءابابلاب ( ىكيل وثاكلا بهذملا نوقنتعي اوناكو ) نويرجملاو ةبلاقصلا دجنّتساو

 صخش ىف نييلسملا ةبراحو حالسلا لجل اروأ ك ولم اعدو مهتوعد ىلف

 نم رخآ اشيج دوقي نأ مو ععم ةنس ىداينوه عاطتسا كلذب:و . نييناهئعلا

 نم نييبيلصلا تاعامج مهلا مطنأو ) قالفالاو برصلاو رجا دونج ةوفص

 بالطو همامأ كارتاألا رةهقتف 3 أبنف لغوتو ناقابلا دالب ىلع افح زو 74 اءلاطيإ

 اهاضتقمو .م14 44 ةنس ةجهوعوز» ندجز ةدهاغم كلذ متف ءملصلا ديزتاب

 تدقعو ؛ رجلا دالب ىلا قالفالا تمضنأو . اهلالقتسا برصلا دالب تدرتسأ

 ىلع نويناملعلاو ليجتالا لع نويحيسملا مسقاو . تاونس رشع اهدمأ ةنده

 لالخ رخآلا قيرفلا دض برحلا نيقبرفلا دحأ دواعي ال نأ ىلع نآرقلا

 6 ةدملا هذه |

 ةحار ىف هثامح ةبقب ىضَقي نأ دارأ , هئادعأ رش دارم نمأ نأ دعبو



 ل

 افوسايف دارم ناك دقق ورغ الو . تا و د

 ءادعاللا عمطأ دق ىتاثلا دمحم نس رغص نأ ريغ ,. كلما ةجحأ لا لايم ريغ

 ىلع نامبآلا اومسقا ىذلا حلصلا اوضقن نا اويلي ملف « ةينامثعلا ةلودلا يف
 ةدايقب ةلودلا دالب ىلع أوراغأو 4 نيك قف نم رثك أ هيلع ضمب لو ههارتحا

 مب هلال ورا ايلا بودنم نام سا ع كم

 مسأ ىرج ىتح نيلهالا بولق ىف عزفلا |اوعقوأو ةكارتلا تايماحلاب

 . نهلافطأ فيوختل تايكرتلا تابمأللا ةنسلأ ىلع ىداينوه

 افلأ نيرنقع هددغ غلي نكح سار ىلع ناقلبلا دالب ىف ىداينوهلغوتو

 .دوسالا رحبلا ىلع ةعقاولا ؟7”يمه ةئراو ةنيدم ىلا لصو ىتح

 اقر نم اها عيعتو . كلا ىلا ةدوعلا نم أدب دارم رب ل كلذ دنع

 , ةميزه رش مهمزهو هعم نمو ىداين وه أجافو . افلأ نيعبرأ ىلع هددع وبرب

 . قيئاوملاو دوهعلا مهضقتو مهردغ ءازج نويرجلا ىقلف
 دالب كارتالا درتسا نأ دارم هزرحا ىذلا راصتنالا اذه رثأ نم ناكو

 تيث نأ دعب م 14م١ ةئس دارم تامو . ةئسوبلا دالب اومض 6 برصلا

 . .نيلاثلا دمحم هنبا هفلخف ٠ ايروأ ىف هتلود رك م

 معتفل همه ىتاثلا دمع هو - : مورو  ؛ئمو حئافلا دم ناطلسلا
 عنصيو كلذا ةدعلا دعي ذخأف . ابحتف نع هؤابآ رح ىتلا ةينيطنطسقلا
 نم ةرمرم رح اهمح ةنيصح ةنيدم ةينيطنطسقلا تناكو . ةريبكلا مفادملا

 هيلع نويطنزيبلا ماقأ دقو ؛ لامشلا نم ىهذلا نرقلا ءانيمو بوتجلا ةيحان

 لسالسب كارتاللا نفس لوخد نود اولاح ا جابنألا ل وجمل
 ناكف ( رباا ةيحان ) ةنيدملا نم ةيبرغلا ةيحانلا امأ . هلخدم دنع اهودم ةيوق

 . مدق ةئام هقنع غلي .قدنخ اهدادتما ىلع ةجودزم ةعينم ا وتعأ أم طظيح

 ما ؛همةنسلي ربا + ىف برغلا ةيحان نم ةنيدملا نورصاحي كارئاللا أدبو

 ناطاسلا ةدايق تحت لتاقم فلأ نيسمخو نيتئام هددع غلبي ريبك شيحب



 دعب 91ه

 نوملا لوصو عنمل روفسوبلا ىف ريبك لوطسأ هدعاسي , هسفن يناثلا دم

 ١ نييطن زيبلا ىلا دادمالاو

 6 نقولا ىلا ناكلطرم 1 طالطفتلا وراغا ردا ئأ والفا
 ناكف .ايروأ كولم و ابايلاب دجتتسا كارتالا تادادعتسا 16 هل هونك

 ىذلا ىطنزيبلا ع قيرف سوفن ىف *ىس رثأ ابابلاب هداجنتسال
 لبقي مل ىذلاو « ةمور ىفو ةينيطنطسقلا ىف نيتسينكلا ديحوت نع ضرب مل
 نيمروآلا نم نييطنزيملا ةدعاسمل تأبى هلأ ىلع ٠ مدقت اك مك ابابلا ةدايس

 ليلق ددعو ةيليطنطسةلا لحاس ىلع رجاتم' مل تناك نيذلا ةقداتيلا ىوس

 نالوغش. ابروأ كوام مظعم ناكو ٠ ىرخ الا ممالا نم نيعوطتملا نم

 ش . مثدالب ىف ةيلخادلا لك اشملاب ذئتقو

 ىلا اذه رطضاف « ىنامثعلا لوطسألا عم ةقدانبلا نفس تكبتشاو .

 لوطسألا هجو ىف لسالسلا تدم'و ةقدانبلا لوطسأ لخدو . رقبقتلا

 تيم ناب كلذ: ذخأ اهملإ قبسي مل ةليح ىف ىناثلا دم ركفف . ىنامنعلا

 ةمخض ضراوع هيلع عضو ىهذلا نرقلاو روفسوبلا نيب ًايرب ًاقيرط

 . اضيأ بشخلا نم ةليوط ( ركب ) تاناوطسا الع جرحدتت بشخلا نم

 كلت ترج « لوطس' الا نم ةنيفس نيعبس ناطلسلا ريس ءاسملا ىفو

 لاه دقو . هيف تلزنأف ىهذلا نرقلا تغلب ىتخ حابرلا اهعفدت نفسلا

 ىتيحان نم ًارحو أرب مهب طيحت نيينامثعلا تاوق تحبصأ ذإ كلذ نييطن زيبلا

 لايقل و: يرقلا

 ةريبكلا ناطلسلا عفادم اهيف تلظ امور نيسمخو ةثالث راصحلا رمتساو

 ممروطاربما ةدايقبنويطنزيبلاعفاددقو ةمخضلا راجح لاب ةنيدملا راوسأ ف ذقت

 اوس الا قم ةرنك حاون تمدهتو مرئاخذ تدفن ىتح ةردان ةلاسبب

 روطاربمالا عقوو راوسأالا نويناامثعلا محتتقا ١ع ةنس وبام م مو فو

 .اهحتف نع برعلاو سرفلا زي ىلا ةينيطنطسقلا كطقسو : اليتق نيطنطسق



 نه اك

 ىحبسملا ملاعلا ندم ربك أ ىلع ءاليتسالا رفع متافلا دمحم ناك اذكهز

 0 مالسإ ١» تيعمو ةيناثعلا ةلودلا ةدعاق ةنيدملا هذهتحبصأو نيا كلذ

 4 مالسالا ةليادم د 3 مالسالا تضخ » اهائعمو

 ةالص اهم ىلصو ةريبشلا ايفوص ةسيدقلا ةسينك حتافلا دم لخدو

 عماجدجسم يلإ:كلذب تلوحتف ءاهف ةبطخلاو ناذآلا ةماقاب نمأو هلل ركسشلا.

 ظ ظ ١ : قءاسلل
 كرتف ىيدلا حاستلاب رهتشا دقو . ًارهام ًايسايس متافلا دمح ناكو

 اهقاسؤر ةلم لكل لعل « للملا ماظن دجوأو « ةينيدلا ةيرحلا نييحيسلل

 قريرطيل راصف . خام لهأ «نووتش' ىف زظنلا قح مهحنمو نويذيدلا .

 دبع شف ابلثم اوعتمتي. ٌ ةطلس نييحيسملا نم نيدلا ءاسؤرلو ةينيطنطسقلا

 . ةيطنزيبلا ةلودلا

 ةينيطنطسقلا متف جئاتن (؟

 . ندين امثعلا معي ران ىف ريبكرثأ متافلا دمت دي ىف ةينيطتطسقلا طوقتسا ناك
 هذه ةيكنصأ قفا, مل ًاريبك انيعم اهلع مهقاليتسا ناك دقف ورغ الو

 ىندأ ناطلس كارتاأللل مبصأ كلذبو « ةفاقثلا دبعمو بيذهتلا راد ةنيدملا

 ردع امو ىفلاو 8 يدمر || نم هويستك | ال ةيملع ةناكمو

 . ةيقيرغالا ةيندملا نع

 ًآركرمو «ةراجتلاب ةرماع اقوسو ًارح أفرم ةيئيطنطسقلا تناك كلذك

 امعوقول كلذو . علسلا لدابتل ًاطحعو , بهذلاب ًاضايف ًانيعمو '«أيملاع يلام

 عم لصاوتلا لبس ناكم ىف عقن اك . نيتراق نبب اهطسوتو نيرح قتلم دنع
 عاطتسا كلذب و . ناقلبلا ةريزج هيشو ىرغصلا انسآ ف ةلودلا تاكلتم

 كسرها دالب ىلع متافلا دم ىلوتساف . مبحوتف ىف اوعسوتي نأ كارثالا

 نأ الول اهبلع ىلوتسي داكو ايلاطيإ رطش منيو .نانويلا دالب ضعبو اينابلأو





 سلا #97 ل اسس

 عاطتسا دقو . وتو ىلع ىلوسا نأ دعب م١144 ةنس هتينم هتفاو

 دالب و رصمو ماشلا مهي ديأ ىف تعقوف « ًاقرش متفلا ىف اوعسوتي نأ هؤافلخ

 دقو . انيف باوبأ ىلإ اولصو ىّتح ابروأ بلق ىف اولغوت ا , اهريغو برعلا

 نوعضي اوذخأ مهنإ' ىتح ابروأ لهأ طخس كارتالا تاراصتنا تراثأ

 كلذ ذنم تأشنف ء ابروأ نم نيينامثعلا كارتألا جارخإ ةلأسم مهنيعأ بصن

 | . « ةيقرشلا ةلأسملاب » ىمسي ام نيحلا

 كارتآلا سفان نأ ةيفيطتطسقلا ىلع متافلا دمح ءاليتسا رْثأ نم ناكو
 رزج نم ريثك مهيديأ ىف عقوف ؛ طسوتملا ضيبألا رحبلا ةدايس ةقدانبلا

 ىوقف ؛ ةقدانبلا فعضأ دق سفانتلا كلذ نأ ريغ . ضيب لا رحبلاو ليمخر ألا

 ةراجتلا تلوحت كلذبو .دنهلا ةراحجت ىلع اولوتسا ندذلا نييلاقتربلا ذوفت

 ىف رثأو ىراجتلا رصم زكرم فعضأ ام < حلاصلا ءاج لأ نسا و حلا

 ٠ : . ًاريبك ًاريثأت اهتورث

 ع املا ناقل يباقنا ةرذلا ١ نان سطيف تناك
 نولحر يو انو رجم مهنم نوريثكلا ذخأ كارتأللا اهرصاح املف . قيرغالا

 «مهنم ةيقابلا ةيقبلا اهترجه قل دمج دي ىلع امطوقسمم او . ابروأ برغملإ

 سي ردتلاب مهلا نبع ثيح | اطيإ ىلإ ةسيفنلا بتكلا نم ًاريثك ميعم اولقنو .

 بادآلاو مولعلا ترشتنا نأ كلذ رثأ نم ناكو . اهسرادمو اهتاعماج ىف

 تفرع ةيملع ةضهن اهب تماقو « ابوروأ ءاحنأ عيمج ىف ةيقيرغالا نونفلاو
 ابروأ ةيندمف ميظع رثأ ال ناك . عووينسول و: آ.هويصنسو مولعلا ءايخإ ةكرت
 ةبابن ةينيطنطسقلا طوقس ةثداح نيخرؤاا ضعب ريتعي اذهو . ةئيدحلا

 . ثيدحلا رصعلا ءدبو وأ ىف ىطسولا روصعلا
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